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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.
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Inleiding
Vanuit een van de grootste crowdsourcing projecten in Nederland, Our Common
Future 2.0, OCF in de volksmond, is er een nieuwe toekomstvisie geformuleerd
voor leiderschap. OCF is een initiatief gestart door Dr. Jan Jonker van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Binnen dit project is leiderschap een van de 19 thema’s
die in een periode van 90 dagen met ongeveer 400 mensen beschreven zijn. Dit
project is gebaseerd op het bekende werk van Gro Brundlandt ‘Our Common
Future’ uit 1987. Zij heeft in een periode van 900 dagen met 1500 mensen uit
alle delen van de wereld een baanbrekend rapport geschreven over ‘de toestand’
van de wereld en wat er de daaropvolgende 25 jaar gedaan moest worden. Veel
duurzame projecten en ontwikkelingen zijn hieruit voortgekomen. Op 7
september 2010 zijn wij gestart met een groep van 20+ ‘leiders’ in ons
leiderschapsteam. Samen zijn wij op zoek gegaan naar een antwoord op de
vraag: ‘Wat voor leiderschap is er nodig om in 2035 tot een duurzamere
samenleving te komen?’

De vele crises, zoals de financiële, energie, klimaat, voedsel, armoede, water,
grondstoffen, afval, en identiteitscrisis, waar wij tegenwoordig mee te maken
krijgen vragen om een ander leiderschap dan we vandaag de dag kennen. Niet
alleen de realiteit van deze crises, maar ook de informatieverspreiding over deze
crises vraagt om een nieuwe aanpak. Maar wat voor een aanpak? Niet iedereen
in onze groep was en is het met elkaar eens. We hebben daarom niet geprobeerd
om gezamenlijk één waarheid op te stellen, maar om een samenstelling te
maken van gedeelde waarheden uit deze groep. Hierbij maken wij een
onderscheid tussen de contexten waarin de leider opereert binnen de
samenleving en de diverse niveaus en stijlen van leiderschap. Wat bij ons leeft, is
dat niet alleen managers en leidinggevenden (of bazen) zich als leider kunnen
tonen, maar dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren vanuit zijn of haar
eigen situatie. En dat is nodig voor een duurzame samenleving! Willen we een
duurzamere samenleving in 2035, dan dienen we allemaal de leider in onszelf
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aan te spreken om zich niet alleen voor zichzelf en de zijnen / haren in te zetten,
maar ook aandacht te hebben voor de korte termijn en de lange termijn, waarbij
het creëren van meerwaarde en iets teruggeven voor wat we nemen – in plaats
van alleen onttrekken aan – essentieel is.
Ook dienen we vanuit de verschillende perspectieven en invalshoeken,
afscheid te nemen van oude een-dimensionale denkpatronen en een nieuw
denken te ontwikkelen waarin we de wereld als een samenhangend systeem
zien. Dit betekent echter niet dat leiders het wiel opnieuw uit hoeven te vinden.
In dit rapport willen wij aandacht schenken aan zowel positieve denkpatronen uit
het verleden als van deze tijd. Wij willen, net als Lueneburger en Goleman
(2010) benadrukken : ‘The future is allready there’. Er bestaan al veel nieuwe,
innovatieve ideeën, technologieën en plannen. Wanneer we willen dat deze
initiatieven effectief worden ingezet en de barrières worden beslecht, hebben we
‘passende’ leiders nodig, leiders met een visie. Alleen dan kunnen we allemaal
bijdragen aan de ontwikkeling en bewustwording van het samenhangende
systeem en de verantwoorde, duurzame wereld in de toekomst.

Leiderschap en Duurzaamheid als doel
Bij leiders denken we soms nog in traditionele kaders van hiërarchie. Een leider
is de baas. De baas is een leider. Maar is dat nog steeds zo? In een samenleving
waar informatietechnologie en netwerken steeds meer invloed hebben op hoe wij
ons organiseren komt ‘leiderschap’ in een nieuw daglicht te staan. Leiderschap
uit zich op alle niveaus en binnen ieder domein in de samenleving. Wij
onderscheiden in dit stuk het persoonlijke, organisatorische, politieke en
maatschappelijke niveau. Dit betekent hierdoor dat in dit rapport / artikel leiders
niet alleen mensen zijn die formeel een managementrol vervullen omdat ze aan
de top staan of ‘de baas zijn’. Iedereen kan leiderschap tonen en aanleren. We
leven in een netwerksamenleving waarin vele leiders en bewegingen zich
manifesteren. Dé leider bestaat hierdoor in mindere mate. Leiderschap wordt
gedeeld door velen. Dit is ook nodig om samen een vernieuwde en duurzamere
samenleving te ontwikkelen. Maar wat is dan een ‘duurzame samenleving’?
Een duurzame samenleving
Sinds de definitie van Brundtland in 1987 is lang gediscussieerd over
‘duurzaamheid’ maar een alom aanvaarde en exacte definitie is uitgebleven. Is
het evenwichtigheid, een verbetering van de kwaliteit van leven, ‘iets’ van de
lange duur, of een proces dat kan worden toegepast zodat de aarde niet wordt
uitgeput? Grofweg bestaan er twee primaire opvattingen over duurzaamheid. De
eerste veelvoorkomende opvatting is dat duurzaamheid alleen betrekking heeft
tot zaken omtrent het verbeteren van milieuaspecten. De tweede opvatting is
breder. Hier heeft duurzaamheid niet alleen betrekking op het verbeteren van het
milieu, maar ook op het verbeteren van de sociale leefomgeving en het maken
van winst. Deze benadering wordt veelal aangeduid als de 3P’s van
duurzaamheid, namelijk: people, planet en profit.
Wij hanteren deze bredere benadering voor duurzaamheid en hebben daar in
relatie tot leiderschap nog een vierde ‘p’ aan toegevoegd. Dit is de P voor
‘Person’; de rol van de leider. Uit onderzoek is verder gebleken dat de P van
2
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‘person’ cruciaal is bij het vormgeven van duurzaamheid (Kellerman, 2006). Dit
betekent niet dat alleen grote bazen of ‘formele’ leiders de verantwoordelijkheid
hiervoor moeten dragen. Ghandi zei het al: “Wees zelf de verandering die je in
de wereld wilt zien.” Dit betekent dat jij als mens, als burger, als individuele
medewerker en als leidinggevende het goede voorbeeld kan geven. Je kunt
leiderschap tonen in relatie tot het thema duurzaamheid door het persoonlijk,
dichtbij en concreet te maken, door het een onderdeel van jezelf en van je
dagelijkse werk en leven te laten zijn. Of je in de eerste elektrische leaseauto
rijdt of biologische catering voor een vergadering bestelt, of je met verschillende
groepen stakeholders naar nieuwe oplossingen zoekt, of een
energiespaarrekening ontwikkelt; er zijn talloze keuzes die je privé, op het werk
en vanuit je functie kunt maken om ‘duurzaam te doen’. Je maakt een verschil,
als je duurzaam kiest en doet. Iedereen kan dat verschil maken! Je kunt je
richten op thema’s zoals: de beschikbaarheid van voedsel, de tevredenheid van
je collega’s, schoon water, hygiënisch sanitair, schone energie, investeren in een
nieuw project, bescherming van ecosystemen of het verspreiden van een
ideologie. Het lijkt wel of alle denkbare terreinen nu vragen om reflectie en
beslissingen die noodzakelijk zijn om een duurzame toekomst te creëren. Wij
beschrijven hier wat vanuit onze optiek nodig is om in 2035 zo’n duurzame
wereld te kunnen ervaren. Een wereld waarin de ambities van nu inzake
duurzaamheid voor een groot deel gerealiseerd zijn. Wij nemen hier
medemenselijkheid, creatie en verdeling van welvaart en welzijn mee, naast het
behoud van het milieu.
“Slechte leiders creëren volgelingen, goede leiders creëren
leiders.”
(De Graaf & Kunst, 2009)
Om de beschreven ontwikkelingen uit de komende pagina’s te bewerkstelligen,
gaat het om vragen zoals: ‘Wat is er nu nodig?’, ‘Wat kan er nu gedaan worden?’
en ‘Welke rol speelt leiderschap hierbij?’ Wanneer we dieper de literatuur in
duiken, vinden we veel uitspraken over wat leiderschap inhoud. Globaal genomen
richten leiders zich in de literatuur, ten opzichte van managers, ook op het
creëren van een visie, cultuurverandering en ontwikkelen van draagkracht. Onze
visie op leiderschap houdt ook in goede, passende beslissingen te nemen en
ervoor zorg te dragen dat anderen deze beslissingen begrijpen en omarmen.
Daarnaast hoort het bij leiderschap om anderen te stimuleren zelf de leiding te
nemen over zijn of haar eigen leven en dit door te voeren in het nemen van
persoonlijke en collectieve acties.
Essentie van leiderschap
In deel zes van “De wetten van de magie, zuster van de duisternis”, omschrijft
Terry Goodkind een ware leider als iemand die: “Een duidelijk pad door een
morele wildernis baant, zodat mensen de juiste weg kunnen zien” (2007: 182).
Ken Blanchard beschrijft leiderschap als “het vermogen om mensen zodanig te
beïnvloeden dat hun capaciteiten ten goede komen aan het algemeen belang.”
Terwijl Terry Goodkind zich richt op ‘de juiste weg’, richt het citaat van Ken
Blanchard zich op 'het algemeen belang'. Leiderschap kan zich richten op zowel
3

Samenvatting OCF-themarapport Leiderschap
het bereiken van een hoger doel, het algemeen belang, als de weg ernaar toe,
het proces. Het doel op zich en het proces, zijn twee aparte elementen die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer de essentie van leiderschap
zich alleen toespitst op het bereiken van een doel, is de suggestie dat het alleen
om de resultaten gaat. Maar wanneer we het hebben over 'beter leiderschap' is
het ook weer niet voldoende. Het maken van winst (financieel), is bijvoorbeeld
op zichzelf een legitiem doel. Echter, wanneer dit de belangrijkste beweegreden
is voor het zakendoen, gaan alle betrokkenen - aandeelhouders, topmanagers,
werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap - al snel hun eigen belang
nastreven en de nadruk leggen op de eigen agenda en zelfverrijking of ‘graaien’.
Tijdens het proces wordt onderlinge loyaliteit en passie overboord gezet, omdat
het er dan alleen nog om gaat zoveel mogelijk geld te verdienen met zo min
mogelijk inspanning.
Een hoger doel, een inspirerende visie, kan hierbij van pas komen. Deze visie
is dus niet gericht op korte termijn, snelle resultaten en alleen op (financiële)
winst maar juist ook eervol, moreel, inclusief in plaats van exclusief gedrag en
integriteit. In de meest abstracte vorm is deze inspirerende visie: het verkrijgen
van een duurzamere samenleving voor iedereen, waarbij het algemeen belang is
dat wij als mensen overleven en tegelijkertijd ons kwaliteit van leven (be)houden
of zelfs verbeteren.
Het is van belang dat leiders tot doel hebben om het proces, of de weg, naar die
duurzamere samenleving zo goed mogelijk laten verlopen.
De leiders die wij voor ogen hebben ondernemen actie, hebben het lef om
nieuwe wegen te banen en zijn een authentiek, inspirerend rolmodel. Deze
leiders waarborgen de kwaliteit van beslissingen die genomen worden voor zowel
het vaststellen van het doel, als het verloop van het proces.
Leiderschap is...
“…een functie van kennis van jezelf, een visie die goed gecommuniceerd is,
vertrouwen opbouwen bij collega’s, en het ondernemen van effectieve acties
om je eigen leiderschapspotentieel te realiseren.” Warren Bennis,
“ …het proces van overtuiging en voorbeeld dat een individu (of
leiderschapsteam) of een groep in gang zet om actie te ondernemen die
gericht is op het doel van de leider of de gedeelde doelen van iedereen.” John
Gardner
“ …het gedrag van een persoon die een positie van leider heeft in een groep.
De activiteiten van deze groep zijn onder zijn verantwoordelijkheid gericht op
het realiseren van een bepaald doel. Het heeft dus betrekking op gedragingen
in relatie tot de leden van de groep, gericht op het bereiken van bepaalde
doelen. Onverschillig aan welke activiteit leiding wordt gegeven, gaat het altijd
om doelbewust, doelgericht en doelmatig handelen.”
Wikipedia
Leadership involves “the moving of followers beyond their self interests for the
good of the group, organization, or society” B.M.Bass, (1997)
“De enige definitie van een leider is: iemand met volgers.”
Peter Drucker
4
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Wat voor leiderschap is er nodig voor een duurzamere samenleving in
2035? (antwoorden uit onze brainstormsessies)
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Individuen durven zich als leiders te tonen en verantwoordelijkheid te
nemen voor de gehele samenleving.
Leiders zetten anderen in hun kracht en durven zichzelf zonodig
overbodig te maken.
Leiders nemen beslissingen binnen hun sfeer van invloed - groot of klein.
Zowel intrinsiek als extrinsiek wordt er invloed uitgeoefend op de
vorming van leiders en volgers. (intrinsiek: van binnenuit, en extrinsiek:
van buitenaf.)
‘Los-vaste’ samenwerkingsverbanden en cocreatie vormen belangrijke
bronnen van creativiteit en innovaties – waarbij de rol van
leidinggevende telkens door anderen ingevuld kan worden, afhankelijk
van de taken die bij die functie passen.
Op organisatorisch niveau kan leiderschap zich ontwikkelen naar een
‘verzameling van initiatieven en projecten’.
De acties van de leiders in 2035 hebben een positieve impact op: hun
eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van anderen zoals medewerkers,
collegae, leveranciers, buren, toekomstige generaties, de ontwikkeling
van de leefomgeving (zoals het klimaat, voedsel, energie, water en
natuur) en op de ontwikkeling van de economie en maatschappij.
Er worden nieuwe vormen van sociale en financiële systemen
ontwikkeld, waarbij rekening gehouden wordt met wat Herman Wijffels
‘common goods’ noemt: basis elementen die van en voor iedereen zijn
en waar we dus ook allemaal verantwoordelijk voor zijn.
Winst wordt gecreëerd door organisaties die voorzien in behoeften van
mensen nu en later zoals schone lucht, kwaliteit van leven.
Schone lucht en kwaliteit van leven wordt gezien als winst.
Machtsverhoudingen verschuiven en worden (langzaamaan) geleidelijker
verdeeld over de wereldbol.
Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Leiders
gaan efficiënter om met zichzelf, elkaar, de omgeving en zullen de
technologische mogelijkheden voor het algemeen goed beter benutten
en inzetten. Dit zal de balans in ons Westerse denken van kwantitatief
(veel / consumptiemaatschappij) naar kwalitatief (schoonheid / waarde)
doen verschuiven.

Transitieperiode
Als leiderschap gaat over beslissen wat goed is voor vandaag en voor de
toekomst dan vraagt dat om een analytisch denkvermogen, bewust-zijn en een
goed werkend kompas voor richtinggevend advies. Het analytisch denkvermogen
ontwikkelt zich door een brede oriëntatie, ‘zicht op de wereldkaart en relevante
vraagstukken’ en een ‘gevoelige radar van leiders’. Alle elementen zijn nodig om
5
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te kunnen omgaan met de onzekerheid aanwezig is in een transitieperiode. Er is
een duidelijk verschil tussen omgaan met onzekerheid en het omgaan met
risico’s. Terwijl risico’s duidelijk zijn te benoemen, zijn onzekerheden ongrijpbaar.
Je weet niet precies wat het is en hoe je ermee om kunt gaan. In de transitie
naar een duurzamere samenleving speelt de omgang met onzekerheden een
grote rol. Er bestaat bijvoorbeeld een discussie over de wetenschappelijke
(on)zekerheden omtrent duurzaamheid en het nut ervan. Ook zoeken politici
naar zekerheden voor de toekomst, hetgeen het voor hen moeilijk maakt om op
lange termijn over duurzaamheid uitspraken te doen, laat staan beslissingen te
nemen. Daarbij komt ook nog het gegeven dat partijen vaak verschillende
percepties hebben over wat een risico of onzekerheid is en hoe ze hier het beste
mee om kunnen gaan. Daar waar overheden echter terughoudend zijn, hoeven
bedrijven dit niet te zijn – omdat het bij bedrijven in essentie vaak gaat om het
doorvoeren en ontwikkelen van innovaties en het materialiseren van ideeën en
concepten.

Als leiders mensen willen verbinden en verschillende verwachtingen en
inzichten willen overbruggen, dan is het cruciaal om dilemma’s te herkennen.
De nodige transformaties hieromtrent vragen om een agenda voor leiderschap
die ondermeer bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarderen en zichtbaar maken van successen
Ontwikkelen van mensen
Verbinden en overbruggen
Ontwikkelen van bewustwording
Inzicht en overzicht
Waarden en richting
Dialoog en samenwerking
Initiëren van activiteiten

Dit kan ons brengen naar een duurzame wereld ontsprongen uit natuurlijke
veerkracht en vitaliteit.
Hiervoor zijn (nu) leiders nodig die inspireren en de weg wijzen en die, in de
eerste plaats, inzicht hebben in waar we nu staan en vooral wat de context is
van waaruit verschillende partijen opereren.

Waar staan we nu – inzicht in de verandering
“Leven in de 21ste eeuw gaat niet alleen over onze verbintenis met de aarde, met
elkaar en met andere soorten. Het gaat ook om de relatie met onszelf en wat het
betekent om mens te zijn. Het gaat niet alleen om het creëren van een wereld
die we ons wensen, maar om een dieper begrip over wie we zijn in die wereld,
zowel nu als in de toekomst. Het gaat om de overtuiging dat veranderen
noodzakelijk wordt en de belangrijke bijdrage die een ieder daaraan kan
6
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leveren.” (Senge, 2008) Hoe de toekomst eruit ziet hangt in hoge mate samen
met de keuzes die we zelf en samen met anderen maken. Beslissingen worden
beïnvloed door kennis, inzichten, maatschappelijke, technologische en
natuurlijke/biologische ontwikkelingen. Ons hele leven, in welke vorm en in welk
verband dan ook, is steeds onderhevig aan verandering. Het is zoals Heraclitus of
Ephesus (c. 535–c. 475 BCE) het in de 6e eeuw voor Christus aangaf: “alles is
verandering”. We zitten nu dus ook in een transitie periode; we zijn nu ook aan
verandering onderhevig. Meestal volgt verandering de weg van geleidelijkheid,
via (organische en evolutionaire) aanpassing. Er zijn echter theorieën die
beweren dat dit aan het eind van een tijdperk anders gaat. Er ontstaat dan eerst
een periode van chaos, omdat het oude en vertrouwde geen uitweg meer lijkt te
bieden. Niemand weet ook hoe het nieuwe er precies uit ziet. Het is inherent aan
onzekerheid dat iedereen zich wel een mening vormt om zo zekerheid te creëren.
In onderstaand model van Kondratiev (model 1) wordt dit op de innovatie as
duidelijk weergegeven. Waar de nieuwe wave de oude wave kruist ontstaat
chaos. Het is letterlijk het oude loslaten en het nieuwe toelaten. Tevens geeft het
model inzicht in de fases sinds het industriële tijdperk en hoe technologie en de
mensheid zich vanuit deze fases heeft ontwikkeld.

model 1 Kondratiev innovation theory
In de wetenschap wordt er gediscussieerd over de juistheid van het
‘oppervlakkige’ model van Kondratiev. Doorgaans wordt het door de ‘hard core’
economen niet geaccepteerd, maar door de visionaire en evolutionaire economen
wel. Wij gaan hier echter niet in op de wetenschappelijke juistheid van het

7
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model, maar gebruiken het model om onze visie duidelijk te maken en de
overgangsfase overzichtelijk weer te kunnen geven.
De 6th wave
Volgens het model zijn we nu in het begin van de 6th wave, de groene streep. Na
de eerdere fases van de industriële revolutie en een periode van opbouw na de
tweede wereldoorlog is overleven, en daaruit voortvloeiend competitie en
machtswellust, aanleiding geweest om telkens op zoek te gaan naar goedkoper
inkopen en produceren. Dit heeft geleid tot schaalvergroting in tal van sectoren,
verspreiding van productie door ‘operational excellence’ en vergroting van de
reikwijdte en mogelijkheden van zowel verkoop als inkoop van producten en
diensten. De schaalgrootte heeft geleid tot efficiëntie en meer welvaart voor
grotere groepen consumenten, voornamelijk in het Westen. Tegenwoordig wordt
bij een steeds breder westers publiek duidelijk dat vooruitgang vanuit een ander
perspectief achteruitgang kan betekenen. Naast de buitengewone successen van
dit tijdperk klinken er geluiden door dat ons bestaansrecht wordt bedreigd door
een aantal neveneffecten, zoals voedsel- en watertekorten, financiële crisis en
natuurrampen zoals cyclonen, droogte en stijging van het zeeniveau. We horen
mensen praten over het verlies van de menselijke maat, een verlies van
daadwerkelijk contact tussen dienstverlener en de klant of tussen burgers. We
horen mensen praten over een gevoel van onthechting, uitbuiting, onbalans en
machteloosheid: “Wat gebeurt er bijvoorbeeld met ons nageslacht?”, “Wat voor
wereld laten we voor hen achter?” Als de mens in zijn algemeenheid meer neemt
dan geeft, als de mens niet in balans leeft met zijn omgeving, dan treft ons
nageslacht straks een andere, minder leefbare planeet aan. Het individu als
mens, burger, medewerker en leidinggevende leeft in een wereld waarin hij/zij
geconfronteerd wordt met het verwarrende feit dat onze aarde niet ‘onuitputtelijk
en onkwetsbaar’ is. En dat we hierop volgend samen verantwoordelijk zijn voor
het behoud van de aarde. Het is in deze zin paradoxaal dat wij bereid zijn onze
omgeving te vernietigen, terwijl die juist in onze primaire behoeften voorziet en
continuïteit kan borgen voor onze nakomelingen. Waarom zouden wij onze
omgeving überhaupt vernietigen? De verleiding om onze bronnen uit te putten
en uit te buiten kan gewijd worden aan de begrijpelijke noodzaak te overleven op
korte termijn, maar ook hebzucht of gebrek aan inzicht, kennis en bewustzijn
kunnen hier aan ten grondslag liggen.
Steeds meer stemmen gaan op dat het anders kan, dat we inmiddels geleerd
moeten hebben van onze fouten, c.q. moeten inzien dat de aannames uit het
verleden steeds minder opgeld doen. Er zijn veel signalen en trends die er op
wijzen dat we op een kantelpunt zitten, in de overgang naar een nieuwe tijd.
Volgens Herman Wijffels zijn de neveneffecten, zoals de financiële crisis, signalen
die ons leiden naar een duurzame economische visie die ons de weg wijst naar
een wereld in de 21e eeuw met als uitgangspunt een samenhangend systeem.
Een crisis kan in deze zin ook worden opgevat als een nieuwe kans. Het
kantelpunt waarover gesproken wordt, is de overgangsfase tussen de vijfde en
de zesde wave van het model van Kondratiev (model 1). Het is afhankelijk van
het perspectief en bewust-zijn van ieder persoon hoe ze in deze periode met
onzekerheden en risico’s omgaan.
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Crisis als kans
In het Chinees onstaat het woord ‘crisis’ door de tekens van de woorden ‘kans’
en ‘gevaar’ bij elkaar te voegen. De kansen die een crisis biedt gaan niet
ongemerkt voorbij in de hedendaagse samenleving. Dit zien we terug in de
groeiende initiatieven die worden genomen op verschillende terreinen in onze
samenleving, zoals fair trade, de eerlijke bankwijzer en duurzame energie. Deze
initiatieven hebben tot doel bij te dragen aan een duurzamere samenleving.
Terwijl de één angstig is voor de crises, ziet de ander dus nieuwe kansen. Weer
een ander blijft liever bij het bestaande. Deze verschillende opvattingen,
meningen, inzichten en emoties omtrent de transitie naar een duurzamere
samenleving lopen volgens ons in de hedendaagse samenleving chaotisch door
elkaar. Dit is dan ook een van de kenmerken van een grote overgangsperiode. Er
ontstaat hier en daar een nieuw bewustzijn, waardoor anders naar de wereld en
haar problemen wordt gekeken. Het gaat er niet om hele andere dingen te zien,
maar om de dingen anders te zien. Loskomen van het bestaande, het
vertrouwde, is een cruciale stap in het transformatieproces naar het nieuwe.
Vaak beleven mensen een overgangsperiode verschillend. De periode kan
ervaren worden als ‘chaos’, ‘gevaar’ of een ‘dynamische en innovatieve’ periode.
Door de eeuwen heen zijn er leiders zichtbaar geweest die opstonden. Telkens in
een andere situatie en met een andere opdracht. Ze deden wat er in die tijd, op
dat moment in die setting gedaan moest worden. Leiderschap is vaak wat de
ander percipieert, het is contextueel gebonden dus afhankelijk van tijd, plaats,
situatie en persoonlijke invulling. Zoals het Stenen Tijdperk niet geëindigd is
omdat er geen stenen meer waren, transformeert het Industriële Tijdperk niet
door gebrek aan mogelijkheden voor verdere industriële expansie. We denken
dat dit tijdperk zich doorontwikkeld omdat individuen, organisaties en
bestuurders zich realiseren dat de neveneffecten niet duurzaam zijn en omdat ze
tot het besef komen dat er alternatieven zijn.
Wat een leider wel of niet met duurzaamheid doet, is ook contextueel
gebonden.
Duurzaamheid is context en tijdgebonden
Duurzaamheid kan bijvoorbeeld gezien worden als een ‘moving target’. Wat
vandaag ‘duurzaam is’, kan morgen anders zijn. Een voorbeeld hiervan is de
hybride auto Toyota Prius die schoner is dan een traditionele benzine motor wat
CO2 uitstoot betreft. Maar een auto die helemaal elektrisch is en oplaadt op
zonne-energie is alweer duurzamer dan die Prius. Wat duurzaam is voor mij als
Nederlander hoeft niet duurzaam te zijn voor een Chinees. Een T-shirt dat niet
gemaakt is met behulp van kinderarbeid is voor een Nederlander wellicht
duurzaam, een kind dat opgeleidt en gehuisvest wordt naast het werk is
misschien voor een Chinees duurzaam. Wat voor vervoer of kleding duurzaam is
in 2035, hangt af van de context op dat moment en is afhankelijk van tijd,
plaats, situatie en persoonlijke invulling.
De verschillende verwachtingen, beelden en ideologieën die mensen hebben
bij de duurzame transitie, maakt het begrip duurzaamheid vaag. Groepen
mensen vormen doorgaans ook een ‘vaag’ beeld over wat een nieuw initiatief
precies inhoud en voor waarde heeft. Daarbij kunnen duurzame initiatieven
9
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betrekking hebben op meerdere aspecten en niveaus in de samenleving of
organisaties. Dit maakt duurzaamheid en duurzame initiatieven tot een complex
geheel. Volgens Luenenburger en Goleman gaat duurzaamheid uiteindelijk over
het realiseren van brede, operationele en culturele veranderingen (2010).
Een negatief scenario is dat we op de huidige voet doorgaan en dat het
industriële tijdperk zoals we het nu kennen met overexploitatie en uitputting van
alle bronnen eindigt wanneer we aan de grenzen van de groei komen en het
huidige systeem in elkaar stort. Laten we dit gewoon gebeuren? Of gaan we dit
voorkomen in een gezamenlijk streven naar een duurzamere wereld voor ons
nageslacht? Wij kiezen voor het laatste en denken dat juist de leiders van nu al
de mogelijkheid hebben aan een aantal transities te werken en zo vernieuwingen
mogelijk te maken. Dit zullen de eerste stappen zijn naar een structurele
verandering, die de kinderen van nu – en dus de leiders van de toekomst –
kunnen voortzetten.

Transities naar de toekomst en de agenda voor
leiderschap
In het vorige hoofdstuk hebben wij benadrukt hoe verschillend mensen kunnen
denken over de transitie naar duurzaamheid. Tijdens dit hoofdstuk willen we
verder gaan op wat dit voor leiderschap betekent. Hoe kunnen leiders doelen
stellen en het proces, de transitie, goed laten verlopen wanneer er zoveel
verschillende opvattingen en verwachtingspatronen bestaan? We willen in deze
inleiding een omschrijving geven van een aantal domeinen en transities die hier
als leidraad voor kunnen dienen. In de overige hoofdstukken richten wij ons
meer op de praktische toepassing van deze transities voor concretere doelen per
onderwerp.
Transities kunnen nagestreefd worden via een aantal domeinen waarbinnen
leiderschap zich afspeelt. Onderstaande tabellen geven inzicht in de transities en
de domeinen die wij als speelveld benoemd hebben:

We onderscheiden de volgende transities:
1) Van individueel belang naar collectief belang
2) Van hiërarchische organisatiestructuren naar co-creatie
3) Van winst (geld) naar waarde (sociaal maatschappelijk nut)

Een viertal domeinen van leiderschap:
•
•
•

Individueel (zelf)leiderschap: leiderschap dat door ieder mens kan
tonen;
Organisatieleiderschap: leiderschap op directieniveau in profit en nonprofit organisaties;
Politiek leiderschap: leiderschap op het niveau van de diverse
10
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•

bestuurslagen die we kennen zoals lokaal, regionaal, nationaal,
internationaal en globaal;
Maatschappelijk leiderschap: leiderschap vanuit (tijdelijke) bewegingen,
NGO’s, actiegroepen of ‘opinion leaders’.

We werken hieronder de transities en de rol van leiderschap uit.
Van individueel belang naar collectief belang.
Met deze transitie willen wij stimuleren dat ‘het denken aan het algemene belang’
vanzelfsprekend of zich onbewust zal gaan ontwikkelen en als dragend wordt als
we over belangen spreken. Deze transitie begint bij persoonlijk (zelf) leiderschap
door op individueel niveau te investeren in (zelf)inzicht en bewustwording van
onze interactie (actie-reactie) met onze omgeving. Bewustwording begint bij
dingen vanuit ander perspectief proberen te zien – het ontwikkelen van
emphatisch vermogen. “De echte ontdekkingsreis is geen kwestie van nieuwe
landschappen zoeken, maar van nieuwe ogen hebben.” (Elmer Mulder, Vumc)
Nieuwe en vooral bredere inzichten over jezelf , hoe je in het leven staat en
over je omgeving, kunnen leiden tot verandering in denken en daden. Wanneer
we ons bewust zijn van wie we zijn, kunnen we inzichten ontwikkelen die onze
besluitvorming verrijken en beïnvloeden en kunnen we onze betekenis voor
anderen vergroten. Werken aan bewustwording is essentieel in leiderschap.
‘Bewustwording’ is het proces dat uiteindelijk leidt tot ‘bewust zijn’ en onbewust
handelen. We weten dat het merendeel van onze activiteiten, meer dan 95%
voortkomt uit het onbewuste (Mintzberg, 1973; Argyris & Schön, 1981).Een
voorbeeld is de manier waarop we omgaan met problemen, of ademhalen.
Beiden zijn meestal onbewuste processen of handelingen. We reflecteren pas na
ons handelen. En wanneer we onder water zijn, beseffen we ons bijvoorbeeld pas
hoe noodzakelijk ademhalen is. Wanneer samengewerkt wordt met iemand uit
een andere cultuur, beseft men pas hoe verschillend mensen naar een probleem
kijken en hoe verschillend men dit het beste denkt op te kunnen lossen. Als je
gewaar wordt van je denk- en gedragspatronen en je gehechtheden en vanuit die
houding getuige kunt zijn van je handelingen, komen er inzichten en van daaruit
ontstaat de kans dat je verandert en/of dat je omgeving verandert.
Het ontwikkelen van leiderschap begint bij reflectie op het eigen gedrag en
bewustwording van onderliggende, onbewuste patronen:
•
•
•

Reflectie op de persoonlijke visie geeft zicht op onderliggende waarden,
drijfveren en patronen die (onbewust) het gedrag sturen;
Reflectie op het functioneren bevordert bewustwording van het eigen
gedrag en inzicht in het effect ervan op anderen;
Bewustwording van de eigen aannames en eigen gedrag maakt het
makkelijker om jezelf te sturen. Hierdoor is het mogelijk te besluiten om
wel of niet te reageren op een situatie, vanuit het besef wat de impact
van je (re)actie op de ander en de omgeving zou kunnen zijn.
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•

De reflectie helpt de eigen doelen scherp stellen. Dit inzicht maakt het
mogelijk om zorgvuldig te kiezen aan welke doelen je prioriteit geeft en
welk gedrag je toepast om deze te bereiken.

Interactie met en beïnvloeden van anderen
In de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap is het verbreden van de oriëntatie
op de omgeving om ons heen ook van cruciaal belang. Ben ik en voel ik mij
verbonden met mijn directe omgeving? Ben ik ook verbonden met het
ecosysteem van onze planeet? Denk ik vanuit het collectief? Of vanuit mijn ‘ik’?
Hoe kan ik die uitersten verzoenen?
We leven in een steeds meer globaliserende wereld, waarin grenzen vervagen en
het voor onze Nederlandse economie steeds belangrijker wordt om internationaal
actief te zijn. Veranderingen en nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog
tempo op en het is noodzaak te blijven vernieuwen en investeren om zo het doel
van onze concurrentiepositie, een gezonde economie, sterk te houden.
Tegelijkertijd hebben we ook de keerzijde van onze verbondenheid met de
wereldeconomie ervaren door de lokale crisis die voortkwam uit de mondiale,
financiële crisis. De neiging om ons af te sluiten van de wereld en ons alleen te
richten op onze eigen directe omgeving, wordt door zulke ervaringen en
ontwikkelingen groter. Onze oriëntatie kan zich vanuit psychologisch perspectief
het makkelijkste richten op de directe omgeving zoals het eigen gezin, de buurt,
Nederland. Maar onze oriëntatie kan zich ook breder ontwikkelen middels het
ontwikkelen van een sterk analytisch denkvermogen en het opdoen van kennis
en ervaring. Hierdoor wordt een mondiaal wereldbeeld ontwikkeld. Vanuit het
opdoen van kennis kan men meer inzicht in verschillende culturen, landen en
werelden verschaffen en van daaruit ook een gevoel ontwikkelen van verbonden
zijn met meer dan alleen onszelf. Dit inzicht kan ook verkregen worden door het
dialoog aan te gaan met een ander. Door te luisteren naar de standpunten van
een ander, en eens dieper door te vragen naar de belangen van die ander, leert
men de zienswijze van die ander kennen.

Een voorbeeld van echt luisteren is de casus die Marc Wesselink tijdens de OCF
Leiderschapstoer met de aanwezigen heeft gedeeld. Hij benadrukte hoe
belangrijk het is om eens écht te luisteren naar de belangen van verschillende
groepen stakeholders wanneer er een maatschappelijk project gerealiseerd
moet worden (Wesselink & Paul, 2010). Bij de voorbereidingen van het project
Maasvlakte 2 waren kitesurfers sterk tegen de aanleg hiervan. Vragend naar
hun beweegredenen, bleek dat ze ten eerste tegen waren omdat er op de
huidige plek unieke golven waren. Ten tweede waren ze ertegen omdat de plek
en het surfen voor hen veel meer betekende dan een ‘hobby’. Het is voor hen
al jarenlang een manier van leven. De emoties die meespeelden leidde bij de
kitesurfers tot het innemen van een zeer ‘fel’ standpunt tegen Maasvlakte 2.
Door te vragen naar de reden erachter en het zoeken naar een oplossing - een
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nieuwe plek voor de kitesurfers, met extra ondersteuning het hen naar de zin
te maken - konden ze tot prettige afspraken voor alle betrokken partijen
komen.

Conclusie
De eerste cruciale stap in de verandering naar een duurzamere samenleving, is
persoonlijk leiderschap. Inzicht en bewust worden van jezelf en de interactie met
anderen zijn hier belangrijk bij. Hoe meer mensen persoonlijk leiderschap tonen
binnen alle dimensies en op alle niveaus van de samenleving en van organisaties,
hoe groter de invloed wordt die we gezamenlijk hebben op de ontwikkeling van
een duurzamere samenleving.
Van hiërarchische organisatiestructuren naar cocreatie
Het denken vanuit duurzaamheid termen betekent dat niet alleen technische
oplossingen aan ruimte winnen, maar ook dat sociale innovatie meer ruimte
krijgt. Werkgevers die zo denken zien in toenemende mate dat voor de realisatie
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid binnen de
organisatie op de lange termijn, ruimte geschapen moet worden voor creativiteit
en werken vanuit intuïtie bij haar medewerkers. Het aantal nieuwe duurzame
ondernemingen lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Veel van deze
ondernemers zijn jonge, gedreven mensen die de maatschappij van morgen
mede vorm willen geven. Zij organiseren zich steeds meer in kleine
werkeenheden, allianties en netwerken waarbij veel aandacht is voor de talenten
van de medewerkers en organische groei. Vanuit hun positie dragen deze
ondernemers, organisaties en projecten bij aan een duurzame samenwerking
tussen de verschillende marktpartijen en overheden. Bovenstaande
ontwikkelingen gelden niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor
instellingen zoals scholen (gemeenschappen), instellingen in de gezondheidszorg,
instellingen in de ouderenzorg en ziekenzorg, overheidsinstellingen en overige
maatschappelijke instellingen.
In de komende tijd willen we dat er steeds meer van deze nieuwe
ondernemingen en projecten ontstaan waarin de menselijke maat weer bepalend
wordt. Deze wens heeft zijn weerslag op zaken als mobiliteit en het gebruik van
social media. Het ‘Nieuwe Werken’ zal voor deze groep geen issue meer zijn, ze
regelen dit zelf, door de vorm van de organisatie en het aanbod van producten
en diensten. Voor een fabriek met lopende band werkzaamheden is het concept
van nieuwe werken natuurlijk wat ingewikkelder.
Ook zien we een ontwikkeling naar steeds meer ‘los-vaste’
samenwerkingsverbanden en cocreatie van projecten tussen reguliere instanties
en de nieuwe organisaties. Dit kan leiden tot belangrijke bronnen van creativiteit
en innovaties – waarbij de rol als leidinggevende telkens door anderen ingevuld
kan worden, afhankelijk van de taken die bij die functie passen. Op
organisatorisch niveau kan leiderschap zich ontwikkelen naar een ‘verzameling
van initiatieven en projecten’.
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Van winst (geld) naar waarde (sociaal maatschappelijk nut)
Leiderschap gaat over het waarderen van prestaties en het belonen van acties.
De transitie van puur gericht zijn op het maken van winst naar het ontwikkelen
van waarde pleit voor het belonen van acties die gerelateerd zijn aan het behalen
van een doel dat maatschappelijk nut heeft, en als het even kan op korte en
lange termijn rendabel is. Een voorbeeld hiervan is dat bonussen voor CEO’s
worden bepaald op basis van meerdere criteria, zoals het verbeteren van de
klanttevredenheid, omzet, werknemerstevredenheid en de (directe en indirecte)
omgeving. Deze bonus kan vervolgens uitgekeerd worden na een periode van
ongeveer 10 jaar, omdat er dan pas beoordeeld kan worden of de gerealiseerde
doelen op de lange termijn nog steeds constructief zijn en dus daadwerkelijk
hebben bijgedragen.
Deze transitie pleit voor een toekomstvisie met een nieuw bewustzijnsniveau
waarbij geld niet de enige maatstaf is om ‘winst’ te meten. De wijze van
productie zal centraal blijven staan, maar zowel bedrijven, mensen en overheden
worden meer beoordeeld op wat ze bijdragen aan de samenleving, de omgeving
en het geluk van alle mensen. Een efficiëntie slag in het productieproces die ook
voor het milieu en de maatschappij iets oplevert is hier een goed voorbeeld van.
De agenda voor leiderschap: Leiderschap in de transitie naar een
duurzame samenleving
Welk leiderschap valt er binnen de verschillende domeinen te voorzien en te
wensen voor de komende decennia? We bekeken dit in vorige hoofdstukken in
het licht van de geschetste historische ontwikkelingen, de ontwikkelingen in de
huidige tijd en de noodzakelijke transities voor een duurzamere samenleving. In
dit hoofdstuk zetten we onze verwachtingen en wensen binnen de eerder
genoemde domeinen van leiderschap uiteen: persoonlijk, organisatorisch, politiek
en maatschappelijk leiderschap. Om te komen tot een duurzamere samenleving,
is een belangrijke rol weggelegd voor de opvoeders, het onderwijs en de
leidinggevenden binnen organisaties. Immers, onze kinderen, die de toekomstige
arbeidsgeneratie zijn, groeien nu op in een verdergaand besef van de noodzaak
tot duurzame ontwikkeling dan de generatie van hun ouders en grootouders. Het
komen tot nieuwe normen en waarden is niet alleen een kwestie van een nieuwe
generatie tot inzicht te laten komen dat we het ‘anders’ moeten doen. Het is
daarnaast ook een kwestie van ruimte krijgen, een goed plan maken (samen met
anderen) en het ook daadwerkelijk anders te gaan doen. In onderstaande kaders
staat beschreven wat we verstaan onder de vier verschillende niveaus van
leiderschap die continu terugkomen in de overige hoofdstukken. Ook staan er
voorbeelden beschreven die betrekking hebben op het onderwerp binnen het
kader.
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Individueel leiderschap
Het individu als consument staat aan de vraagkant van de economie. De
consument (en zeker in de opkomende economieën) zal, bij toenemende
welvaart geneigd zijn het zichzelf makkelijker en leuker te willen maken.
Daarbij staan tot nu toe overwegingen als duurzaamheid meenemen in
productie, gebruik en bij de afvalfase nog niet voorop. Het gedrag van een
individu is te beïnvloeden door goede marketing en sales gericht op een
duurzamer consumptiepatroon. Hierdoor kan er geleidelijk een verschuiving
optreden naar duurzamer gedrag van de consument. Afhankelijk van
(schok)effecten die de negatieve effecten van ons handelen en ons
consumptiepatroon zichtbaar maken, kan dit proces versneld of vertraagd
worden. Zo zijn er bijvoorbeeld nu al technologieën beschikbaar waarmee
mensen in de supermarkt een product kunnen scannen om de ‘oorsprong’ en
de ‘duurzaamheid’ van het product te kunnen zien. Binnen de ‘rollen’ die je als
individu kunt hebben, zullen mensen in meer of mindere mate duurzamere
keuzes gaan maken en het belang daarvan gaan uitdragen. Waarbij in de
westerse wereld andere keuzes gemaakt kunnen en zullen worden dan in
derde wereldlanden en opkomende economieën zoals we in Azië zien ontstaan.
Wanneer het besef van het belang van een duurzamere houding wordt
aangewakkerd zal ons persoonlijke gedrag, onze keuzes en onze houding
jegens anderen langzaam gaan veranderen. We blijven mensen, dus we zullen
wellicht niet kiezen voor ‘minder’ maar wel voor ‘anders’. Als individu is het
belangrijk om de keuze voor ‘anders’ zichtbaar te maken en daardoor een
voorbeeldrol op je te nemen.

Organisatorisch leiderschap
De meeste leidinggevenden van organisaties zijn erg extern georiënteerd: ‘wat
vraagt mijn klant?’, ‘wat doet de concurrent?’, ‘wat wil de overheid van mij?’ en
‘hoe kan ik mijn proces zoveel mogelijk sturen en controleren?’ Verandering
wordt vaak geïnitieerd door (verwachte) veranderingen in de omgeving die een
gevoel van urgentie oproepen. ‘Ik moet mee want anders…’ Het is slechts
weinig leiders van organisaties gegeven ook daadwerkelijke, wezenlijke,
veranderingen te initiëren die op nationale of internationale schaal impact
hebben. De komende decennia zal de urgentie vooral gecreëerd worden door
veranderingen in het politieke speelveld, door veranderingen bij stakeholders
als klanten, bij investeerders en consumenten en door (dreigende)
verschuivingen in marktaandeel.
(Inter)nationale regelgeving zal in toenemende mate gericht zijn op het
behoud van onze natuur, grondstoffen en het terugdringen van emissies voor
bodem, water en luchtvervuiling. Doordat dit thema hoog op de politieke
agenda blijft staan zullen media er aandacht aan besteden en zodoende het
besef van stakeholders blijven beïnvloeden. Shareholders die ondernemingen
financieren zullen andere, duurzamere, keuzes gaan maken. Naarmate
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duurzamere producten gemeengoed worden en dus ook in prijs concurrerend,
prijst diegene die blijft vasthouden aan minder duurzaam zichzelf uit de markt.
Dit dwingt ondernemers en leidinggevenden in organisaties tot het maken van
andere keuzes: niet alleen het financieel rendement telt, maar ook
maatschappelijk, sociaal en ecologisch rendement zijn belangrijk en zullen de
komende jaren steeds belangrijker worden. Investeringen zullen steeds meer
op basis van andere gronden gedaan worden. Het maatschappelijk, sociaal en
ecologisch rendement kunnen (financieel) gewaardeerd worden. Onder invloed
van NGO’s, belangengroeperingen en individuen, die veel aandacht in de media
krijgen, wordt het afbreukrisico op imagoschade voor veel grote multinationals
(in het bijzonder in de Business tot Consumenten markt) onacceptabel. Dit
dwingt tot herbruikbare of duurzamere producten, schonere productie,
duurzamere logistiek en dus ook minder afval in de keten. Doordat
verdienmodellen aangepast worden aan een nieuwe werkelijkheid, zal deze
omwenteling de komende jaren aan houvast winnen. Ondernemers en
leidinggevenden in organisaties maken deel uit van een veranderende wereld
en zijn zich daarvan ook steeds meer bewust. Naar analogie van de
ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, zal ook nu het ‘besef’ bij de
koplopers plaats hebben gemaakt voor ‘geloof’ en duurt het nog een aantal
decennia voordat de aanwezigheid van duurzame producten en een
verduurzaamd productieproces een ‘way of life’ is.
Duurzame initiatieven en projecten binnen een grote organisatie kunnen
makkelijker gestimuleerd worden wanneer eerst de ‘zwakke punten’ inzichtelijk
worden gemaakt. Alle processen binnen en buiten een organisatie kunnen
(gezamenlijk) worden onderzocht en gereflecteerd. Vervolgens kan er een
duidelijke (gedeelde) visie gevormd worden. Deze kan worden omgezet tot een
duidelijk plan voor verandering. Deze visie gaat verder dan de korte en
middellange termijn en dient dus op strategische niveau te worden
geïntegreerd.
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Politiek leiderschap
De rol van de politiek zal zich de komende jaren – in relatie tot produceren en
afval – vooral mondiaal richten op het vaststellen van overkoepelende
emissienormen en richtlijnen. Die dan – zoals dat de afgelopen jaren ook
gebeurd is – tot regionale (EU) afspraken leiden en vervolgens hun weerslag
vinden in ontwikkelingen op technologisch gebied en in energiesystemen t.b.v.
Productie.
De mondiale politiek zou zich volgens ons vooral dienen te richten op het
creëren van een ‘level playing field’ voor alle landen ter wereld. Het speelveld
waarbinnen de betreffende actoren het proces inrichten moet dus breder
worden, zodat meerdere partijen en naties hierin een stem krijgen. Het
beschermen van handelsbelangen (of landbouwbelangen) staat de urgentie van
duurzamere ontwikkelingen vaak nog in de weg. De mondiale politiek moet
meer aandacht vragen voor een gezondere verhouding tussen gebruik en
verbruik van de aarde. Op mondiaal niveau blijken afspraken gericht op de
lange termijn moeilijk tot stand te komen en als dat wel lukt, is de ratificatie
niet altijd een garantie voor implementatie.
Op regionaal of nationaal niveau zal de politiek, binnen de internationaal
afgesproken kaders, voorwaarden moeten scheppen. Ook hier is een ‘level
playing field’ van het grootste belang. Wanneer er bijvoorbeeld een
grootschalig project wordt gerealiseerd, is het belangrijk dat de verschillende
groepen stakeholders in het beginstadium betrokken worden om zo samen
naar de beste mogelijkheden te zoeken. Ook kunnen er zogenaamde
beschermingsconstructies van ‘oude’ productiemethoden, energiestromen en
subsidiestromen die het zelfstandig worden van duurzamere productie in de
weg staan opgeheven worden. Het besef dat overcapaciteit hierdoor wellicht
pijnlijk zichtbaar wordt, moet de politieke leiders niet afschrikken. Het in stand
houden ervan is vaak een rem op duurzame ontwikkelingen en schaadt de
noodzakelijke duurzame stappen die we moeten nemen op de lange termijn.
Wij vragen vooral lef van de politiek. Durf het oude los te laten en te gaan
staan voor duurzamere alternatieven! Overigens zal – indien de politiek deze
lef niet toont – de werkelijkheid hen inhalen, aangezien de andere partijen in
het krachtenveld niet zullen stoppen als de politiek hier geen beslissingen over
neemt.

17

Samenvatting OCF-themarapport Leiderschap

Maatschappelijk leiderschap
Er zijn veel maatschappelijke organisaties die een rol spelen in het
verduurzamen van ‘produceren’ en het terugdringen van ‘afval’. Vooral
kennisinstellingen spelen een rol in onderzoek en publicaties. NGO’s spelen een
rol, vooral wat het lobbyen en thematische kennisuitwisseling betreft. Het
leiderschap dat van hen gevraagd zal worden is tweeledig namelijk enerzijds
het transparant aanbieden van vergaarde kennis en het aantoonbaar toetsen
daarvan om de geloofwaardigheid te behouden en anderzijds het aangaan van
de dialoog met alle relevante stakeholders. Hun belangrijkste
verantwoordelijkheid zal zijn om politiek, bedrijfsleven en maatschappij op de
juiste manier geïnformeerd te houden en de noodzaak van het verduurzamen
van onze maatschappij genuanceerd onder de aandacht te brengen. Dit vraagt
vooral leiders die de verbinding zoeken met andere stakeholders en die de
dialoog aangaan en in stand houden. Het besef dat er meerdere ‘waarheden’
zijn en het zoeken naar convergeren van belangen in plaats van bevestigen van
verschillen, zal cruciaal zijn om maatschappelijk leiderschap een wezenlijke rol
te laten spelen.
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De deelnemers
Willemijn Kemp
Willemijn Kemp (1977) was op haar 17de manager van
een Oosterse Kunstwinkel in het hartje van Den Haag.
Toen ze 21 jaar was managede ze een jeugdhotel in de
oude stad van Jeruzalem. Tijdens haar studie Religie &
Levensbeschouwing werkte ze als begeleider met
verstandelijk gehandicapten. In 2007 heeft ze Vital
Interest opgericht. Door het geven van advies en
projectmanagement op het gebied van integrale
duurzame ontwikkeling ondersteunt Vital Interest mens en organisatie, maatschappij
& milieu om passende stappen voor de 21ste eeuw te maken. “Mensen zeiden de
afgelopen jaren weleens tegen mij dat ik me moest focussen op één aspect van ons
aanbod. Ik ben van een integrale aanpak: alles hangt met elkaar samen. Bovendien,
als ik dat advies gevolgd had, dan had Vital Interest de crisis niet overleeft. Nu
groeien wij ieder jaar.” Willemijn Kemp heeft twee dochters. Momenteel volgt ze
tevens de Post Graduate Opleiding Management Consultancy aan de VU.
www.vitalinterest.nl
Janine Olsthoorn
Janine Olsthoorn (1986) is project assistent bij Vital
Interest. Zij heeft economische antropologie
gestudeerd en zich gericht op cultuurverschillen tussen
mensen en organisaties. “Ieder mens kan een leider
zijn, maar mensen verschillen (onbewust) sterk in de
manier waarop zij problemen oplossen. Zo bestaan er
bijvoorbeeld ook uiteenlopende meningen omtrent het
begrip ‘duurzaamheid’ en bedenken mensen verschillende (goede) oplossingen om de
transitie naar een duurzame samenleving te kunnen realiseren. Voor leiders is het de
uitdaging om deze verschillen enigszins helder te krijgen, zodat mensen elkaar en
elkaars activiteiten beter kunnen begrijpen en waarderen. Zo kunnen leiders
vervolgens een sterker draagvlak en netwerk creëren, waarbinnen (gezamenlijk) nog
meer en efficiëntere oplossingen doorgevoerd kunnen worden.”
Martijn de Bruin
Martijn de Bruin is werkzaam bij SCA Hygiëne Products, een
onderdeel van het Zweeds beursgenoteerde bedrijf SCA AB. SCA
AB is van afkomst een bosbouw bedrijf wat grote bossen in
Zweden bezit (opp. van Zwitserland) en al jaren bezig is met
sustainability en verantwoordelijkheid, wat al aardig wat
internationale erkenning heeft opgeleverd. SCA maakt deel uit
van United Nation Global Compact.
(www.sca.com/sustainability)
Martijn de Bruin is sales & marketing controller (Benelux
business controller) en financieel MT lid voor een unit van +/75 FTE bij TENA. TENA is leverancier van absorberende incontinentiematerialen vanuit
de visie dat er een verantwoordelijke oplossing geboden kan worden voor personen
met een incontinentieprobleem om de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te
ondersteunen. Zijn toekomstvisie voor leiders en leiderschap is: ‘Leiders zullen
authentieke personen moeten zijn die de verbinding tussen mensen kunnen

bewerkstelligen en zichzelf ondergeschikt kunnen maken. Leiderschap zal gebaseerd
worden op basis van profiel/competenties en niet als carrièredoel op zich, hier zal het
waarderingssysteem ook op aangepast worden.”
Anna Chojnacka
www.1procentclub.nl

Alexander Crépin
Alexander Crépin is directeur en eigenaar van Crépin inHR.
Crepin inHR ontwikkelt, adviseert & implementeert op gebied
van eigentijds HR-beleid, waarbij HR staat voor Human Relations
& Human Results, daarbij is een van de leidende principes dat
CSR - HR = PR.
Alexander Crépin is van mening dat we in een overgangsfase
zitten naar een nieuwe tijd. “Het industriële tijdperk loopt ten
einde, maar bepaalt nog in hoge mate de wijze waarop
organisaties functioneren. inHR helpt organisaties en individuen
stappen te zetten naar de nieuwe tijd. Nieuwe paradigma’s
zullen verder vorm en inhoud krijgen en vertaald moeten
worden naar consequenties voor de wijze waarop
ondernemingen hun bestaan kunnen rechtvaardigen op korte en lange termijn. In de
praktijk komt dit neer op ontwikkelen van een visie en in proeftuinen aan de slag
gaan. inHR helpt te ervaren wat het betekent om vanuit andere vertrekpunten met
elkaar aan succes te werken. Individuen, talenten zullen in deze nieuwe context, een
plek moeten vinden die past bij hun kwaliteiten en die het mogelijk maakt om ca. 45
jaar, tot hun pensioen gezond en gelukkig actief te zijn op de arbeidsmarkt. De
belangrijkste uitdaging voor leiders is de transitie te maken van het denken en
handelen in termen van Profit naar People, Planet & Profit”. Daarnaast is hij van
mening dat leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. “Iedereen kan een leider
zijn, een rolmodel dat anderen inspireert, maar niet iedereen kan bewust mensen
leiden in de zin van aansturen. Om de samenleving een stap te laten zetten naar een
duurzame wereld zijn beiden nodig”.
www.inhr.nl
Carole Donkers
Carole Donkers is specialist in Human Resources Development.
Zij heeft arbeids en organisatiekunde gestudeerd en
werkervaring als coach, procesbegeleider, opleidingscoordinator
en was vice-voorzitter Stichting Ontmoet Afrika.
Momenteel is zij managing director van Talent Beyond Limits.
Talent Beyond Limits is een sociale onderneming. Als oprichtster
ontwikkel en implementeert zij programma’s die mensen en
organisaties inspireren en motiveren om houding en gedrag te
ontwikkelen dat leidt tot duurzaam en sociaal ondernemerschap
in Nederland en lokaal ondernemerschap in
ontwikkelingslanden. Zij stimuleert internationale samenwerking
die talenten van mensen en organisaties samenbrengt, ontwikkelt en duurzaam

verbindt. Haar toekomst visie is dat de invloed van macht een andere betekenis zal
krijgen: ‘Macht’ hebben diegenen die het verschil maken door wie zij zijn en wat zij
bijdragen aan een duurzame wereld. In leiderschap vindt zij intenties belangrijker dan
posities, waarden zijn volgens haar leidend en leiders zijn het voorbeeld voor anderen,
zowel in woorden als in daden en gedrag.
www.talentbeyondlimits.nl
Coen Faessen
Coen Faessen is organisatie-adviseur bij Andersom BV
en tevens ondernemer van zijn eigen adviesbureau
VizieVerza. Hij heeft een lange staat van dienst in de
overheid en het bedrijfsleven met name binnen het
openbaar vervoer in Nederland (Connexxion en Hermes
Groep NV) en transport en logistiek (DHL Freight
Benelux). De laatste drie jaar werkt hij voornamelijk in
de sector Volkshuisvesting bij woningcorporaties. Als
manager personeel en organisatie is hij betrokken geweest bij cultuur- en
organisatieveranderingstrajecten binnen genoemde bedrijven. In 2005 studeerde hij
op 50-jarige leeftijd af aan de Vrije Univesiteit te Amsterdam (Cultuur, Organisatie en
Management) op een onderzoek naar de rol van motivatie bij het middenkader van de
Hermes Groep NV tijdens geplande organisatieveranderingen. Zijn passie is mensen in
beweging brengen. Mensen zien groeien in hun kracht en bewegen naar een zelf
ontworpen en bedachte toekomst binnen of buiten het huidige samenwerkingsverband
is het mooiste dat er is. Of hij nu als interim manager, leidinggevende, voorzitter,
projectmanager, coach, trainer of consultant werkzaam is, hij maakt medewerkers in
organisatie bewust dat ze aan het stuur van hun eigen auto zitten. Geef ze het stuur
en ze zorgen dat ze op de bestemming komen, geef ze een kaart en ze vinden een
weg of leggen een nieuwe weg aan en dan .... genieten we van de resultaten en
vieren we feest en maken we plezier. Want zonder plezier sterven
samenwerkingsverbanden uit.
Verandering zorgt voor beweging en een willekeurige beweging zorgt voor verandering
een voortdurend perpetuum mobile.
www.tijdvoorandersom.nl
Stella Hanssen
www.hvhim.nl/page/home
Justine Italianer
Justine Italianer is project assistent bij Amsterdam
Smart City. Daarvoor heeft zij als trainee bij Good
Company aan verschillende opdrachten gewerkt voor
zowel het bedrijfsleven als de overheid. Tevens heeft
zij onderzocht wat volgens verschillende visionairen uit
de overheid en het bedrijfsleven de volgende stap is
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO
2.0). Volgens Italianer wordt de rol van leiderschap
steeds belangrijker om richting te geven aan waar een samenleving zich naartoe
beweegt. “Onze huidige samenleving verandert, door o.a. technologische en sociale
ontwikkelingen, in een aanzienlijk tempo en de rol van leiderschap zal dus
vergelijkbare ontwikkelingen (moeten) ondergaan om van invloed te blijven. Door een

helder beeld te krijgen van hoe mensen ‘getriggered’ worden blijft ‘leiderschap’ mee
evalueren en haar rol behouden.”
Kees van Kaam
Kees van Kaam is een senior professional met brede
ervaring in verschillende branches. Hij werkte
ondermeer bij Buhrmann-Tetterode, KPMG
Management Consulting en ABN AMRO. Leiderschap,
innovatie, duurzaamheid en (strategische)
communicatie zijn belangrijke thema’s in zijn werk. Hij
denkt en werkt vanuit bedrijfsstrategie, waarden,
waarde en doelstellingen.
Hij is deskundig, creatief en vaardig op het gebied van organisatie- en
leiderschapsontwikkeling. Sensitief voor cultuur en context, sterk in analyse en creatie
van oplossingen en beweging. Hij wordt geïnspireerd door klant- merkgedreven
omgevingen. Kees werkt, schrijft en spreekt vanuit de passie duurzame veranderingen
te ontwikkelen voor mensen, organisaties en de samenleving. Het is zijn overtuiging
dat het altijd beter kan door te bouwen op wat goed is. Hij schreef verschillende
artikelen, waaronder 'Chocoladewater', over bezieling, leiderschap en creativiteit, voor
het boek 'Oh, wat zijn we creatief' en over Leiderschap en Innovatie met nieuwe
media voor verschillende tijdschriften, boeken en zijn weblog. Kees is zelfstandig
ondernemer en ondermeer verbonden aan NextAcademy en doceert over
communicatie, marketing, en innovatie en leiderschap.
www.speakersacademy.nl/speakers/kees-van-kaam-mba
leadershipdimensions.blogspot.com/
Anastasia Kellerman
Anastasia A. Kellermann LLM (1968) is auteur van
onder andere The S-Factor. A Personal Guide to
Sustainable Leadership (Business Contact 2006) en
Duurzame overheid? Tijd voor Duurzaam Leiderschap
(Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2006).
Als Amerikaanse groeide ze op in Zwitserland en
studeerde internationaal (milieu) recht in Nederland,
Engeland, Amerika en Frankrijk. Haar carrière
ontplooide zij in de commerciële advocatuur en in de financiële wereld alvorens
oprichter van Sustainability Unlimited te worden. Samen met Robert van den Bergh,
geeft zij leiding aan het door hen opgericht bedrijf 2LEAD4US, gespecialiseerd in
duurzaam leiderschap en integratie van duurzaamheid. Haar ideeën over duurzaam
leiderschap heeft zij aan vele CEO’s en voorlopers in duurzaam ondernemen getoetst
en bij vele organisaties in de praktijk gebracht.
Haar toekomst visie is:“Een wereld waarin individuen zich als leiders durven te tonen,
keuzes en beslissingen nemen binnen hun sfeer van invloed, co-creëren met
anderen en handelen zodat zij een positieve impact hebben op hun eigen ontwikkeling
(person), de ontwikkeling en betrokkenheid van anderen zoals medewerkers, collegae,
leveranciers, buren, toekomstige generaties (people), op de ontwikkeling van de
leefomgeving binnen het draagvermogen van de aarde zoals het klimaat, voedsel,
energie, water en natuur (planet) én op de ontwikkeling van de economie en
maatschappij waarin winst door organisaties kan worden gecreëerd die voorziet in
behoeften van mensen nu en later zoals schone lucht, kwaliteit van leven
(prosperity)”.
www.2lead4us.com/

Marjo Klaver
Marjo Klaver is eigenaar, trainer, coach en adviseur van
‘WaterWerk Training, Coaching & Consultancy’. Zij heeft
Ruim 20 jaar ervaring in diverse sectoren van de
gezondheidszorg, met name het ziekenhuis en de
psychiatrie. Als leidinggevende en projectleider heeft
zij veel ervaring opgedaan met innovatieprocessen en
organisatieveranderingen. Geïnspireerd door het
coachend leiderschap heeft zij zich meer en meer
ontwikkeld als trainer en coach. In 2005 heeft ze haar stoute schoenen aangetrokken,
haar baan opgezegd en is zij samen met 3 collega’s WaterWerk training, coaching &
consultancy opgericht.
Ze is gefascineerd door de enorme groeimogelijkheden die ieder mens, team en
organisatie in zich heeft. Door mensen te begeleiden en te faciliteren in het ‘anders
kijken’ komen zij op een ontdekkingsreis waar eigen beperkingen wegvallen en nieuwe
mogelijkheden en potenties worden benut. Effectiever, vrij, bewust en met passie
leven en werken is haar uitdaging. Persoonlijk leiderschap ziet zij als het vliegwiel
voor de transformatie die momenteel noodzakelijk is. Transformationeel leiderschap ,
handelend vanuit bewustzijn, visie, verbinding, power, innovatief, daadkrachtig en
verantwoordelijkheid. Waardoor een duurzame wereld gecreëerd wordt voor de mens,
aarde en zijn producten.
www.waterwerk.nu/
Niels Koldewijn
Niels Koldewijn is de oprichter van ‘FairGround’. Dit bedrijf zat
in 2006 in de top 5 duurzaamste bedrijven van Nederland
(ING Care & profit prize). De toekomstvisie van Niels
Koldewijn zit verweven in de filosofie achter FairGround:
‘FairGround draait voor mij om mensen. Ik geloof dat mensen
de mogelijkheid hebben en de kracht bezitten om de wereld op
een positieve manier te beïnvloeden. Bewustzijnsvorming,
werken en leven vanuit zinvolle drijfveren en persoonlijke
ontwikkeling zijn belangrijke factoren die deze kracht vorm
kunnen geven, hier en in ontwikkelingslanden. Wij faciliteren
waardevolle en zingevende processen om het beste in de
mens naar boven te halen en daarmee organisaties te ondersteunen met de
uitdagingen van deze tijd en dat geeft mij energie. Mensen en organisaties kunnen
zich niet meer veroorloven om zich te onttrekken aan hun omgeving. Onze tijd vraagt
om ‘inclusiveness’, ofwel inclusief-denken’.
www.fairground.nl/
Nicole Markus
Nicole Markus is momenteel senior beleidscoördinator bij het
ministerie van VROM. Hier werkt zij bij de directie P&O aan
verandering en duurzaamheid in organisaties. Haar toekomst
visie voor leiderschap is dat het van alle tijden is en vele
verschijningsvormen kent. De ontwikkeling van leiderschap is
wat haar betreft dat het al het andere leiderschap in de
netwerkmaatschappij laat bloeien vanuit het bewustzijn dat we
alleen met elkaar, met zijn allen, verantwoordelijk kunnen zijn

voor een mooie toekomst. ‘Dus minder sturen en meer faciliteren van al hetgeen
daaraan bijdraagt.’
Dirma Nagelhout
Dirma Nagelhout is al ruim 15 jaar gepassioneerd door
marketing, communicatie en duurzaamheid. Leergierig als zij is,
heeft zij altijd een brede focus aangehouden wat haar tot een
allround specialist op het vakgebied maakt. Momenteel is zij
eigenares van ‘Global Green Communications’. Global Green
Communicatie staat ten dienste van management en bestuur die
duurzaamheid willen integreren in het denken en doen van de
organisatie en in het beeld naar buiten. Met advies, plan, creatie
en realisatie. Haar toekomst visie voor leiderschap is het
stimuleren van de bewustwording van de situatie waarin we ons
bevinden. ‘Verbinding zoeken op basis van geloof, hoop en
intuïtie. Dit leidt tot vernieuwd denken en handelen naar een innovatieve menselijke
maat’.
www.globalgreencommunication.eu
Geesje Philippi
Geesje Philippi is procesmanager bij Vastgoedfocus. Daar treedt
zij op als generalist in het speelveld van duurzaamheid,
ontwikkelprocessen en maatschappelijk vastgoed. Haar
werkzaamheden in dat speelveld betreffen het voeren van
projectmanagement, het optreden als klankbord en inspirator,
het werken aan beeldvorming en het ontwikkelen van concepten
en scenario’s. Haar toekomst visie voor leiderschap is: ‘Bestaat
er een wereld zonder leiderschap? En hoe ziet deze er dan uit?
In een netwerksamenleving worden telkens passende coalities
aangegaan om samen dingen te doen. Leiderschap is het
excelleren (meer en beter) in een wereld die vraagt om te
minderen. Er ontstaan anderen vormen van samenwerken en
andere waardebegrippen waarin vertrouwen en persoonlijke kwaliteiten bepalend zijn.
Een ieder groeit door initiatief te nemen, te ondersteunen, te realiseren en/of voor te
zetten afhankelijk van de persoon, de situatie en de inhoud van velerlei initiatieven.’
www.linkedin.com/in/gphilippi
www.vastgoedfocus.nl
Ruud Rijbroek
“Vanuit mijn jonge jeugd heb ik geleerd niets voor
kennisgeving aan te nemen. Iets leren kon en kan ik
alleen als ik het begrijp en voel dat het waardevol is.
Tijdens mijn loopbaan als: manager, coach, interimmanager, mediator, strategisch adviseur,
bestuursvoorzitter, ondernemer en energietherapeut
heb ik er altijd bewust naar gestreefd de gevraagde
veranderingen binnen de organisaties waarin ik
werkzaam was en ben met de betrokken mensen, waardevol uit te
voeren.Talentontwikkeling van de betrokken mensen hebben bij mij altijd voorop
gestaan. Inhoud is mijn leidraad, niet macht.Ook privé is waardetoevoeging voor mijn
geliefden en mijzelf altijd leidend.

Mijn toekomstvisie voor leiderschap is dat de leider nu en voor de toekomst een
ondernemer is en geen manager, die het volle bewustzijn heeft ontwikkeld voor de op
dit moment voorzichtig opkomende sociale innovatie. Zij/hij heeft een verfijnd gevoel
voor de mogelijkheden van
talentontwikkeling van de mensen in haar of zijn omgeving en leert hen samen te
werken door ruimte te laten en maken voor de talenten van anderen. Zij/hij heeft de
overtuiging dat de maatschappij van de toekomst (en die is allang begonnen) zal
bestaan uit werkeenheden die de menselijke maat hebben en houden. Het werk
binnen deze eenheden is hoogwaardig, kwaliteit bewust en gespecialiseerd.”
Michiel Soeters
Michiel Soeters is na 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven,
werkzaam als MVO-coach bij ClubGreen. Hij traint, coacht en
adviseert organisaties op basis van een ‘GreenPrint’ van de
huidige situatie, die helpt in de ontwikkeling naar duurzaam en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn toekomst visie
voor leiderschap is: ‘Het besef dat naast aandeelhouderswaarde
ook maatschappelijke, sociale en ecologische waarde relevant
zijn, druppelt langzaam door. Recente ontwikkelingen – o.a. op
de geldmarkt - tonen aan dat in het centrum van de macht,
waar grote invloed op onze gemeenschappelijke toekomst wordt
uitgeoefend, deze inzichten maar moeilijk tot stand komen. Er
zal een spanningsveld blijven tussen leiderschap op basis van
angst en leiderschap met compassie. Leiderschap op basis van angst heeft diverse
zichtbare consequenties, o.a. hebberigheid, onderdrukking, onethisch gedrag, (korte
termijn) beslissingen die niet duurzaam zijn. Leiderschap op basis van compassie
daarentegen gaat uit van andere principes en vraagt een ander bewustzijn, andere
inzichten en andere ervaringen. Het is als Yin en Yang, waarbij het Yin momenteel veel
sterker is dan het Yang. Evenwel, Yin kan niet zonder Yang en vice versa!
We hebben 125 jaar lang (na de industriële revolutie) onze wereld NIET duurzaam
ingericht – inclusief de leiderschapsontwikkeling, het zal ons dus ook zeker generaties
kosten om leiderschap op basis van compassie als tegenwicht net zo groot te maken.
Maar toonaangevende politici, bestuurders en wetenschappers behoren tot een
groeiende ‘massa’ die de noodzaak voor verandering ziet en ook aan het vliegwiel zal
blijven draaien. We gaan van ‘What the Market can bear’ naar ‘What the future can
bear’.
Ik zie in onze generatie al meer mensen aan het vliegwiel van verduurzaming draaien,
dan in die van mijn ouders. Dan zijn dat er in de generatie van onze kinderen weer
meer, met steeds grotere impact. Daar moet ons leiderschap op gericht zijn.
www.clubgreen.nl/Home.html
Esther van Toledo
Esther van Toledo coacht en traint leidinggevenden en hun
personeel in bedrijven om met minder moeite meer te
bereiken. Authentiek leiderschap oftewel leiderschap vanuit
het hart is waar zij individuen en bedrijven naar begeleid.
Voordat Esther coach werd, werkte zij als nationaal account
manager bij Coca Cola. Na een burn-out en de constatering
dat haar baan niet langer de vervulling gaf die zij
nastreefde, besloot zij op ontdekkingstocht te gaan. Esther
reisde een jaar en kwam er tijdens deze periode achter dat
mensen naar haar toekwamen en ze zijdelings en informeel

coachingsgesprekken voerde. In 2007 maakte ze daar haar nieuwe baan van.
Inmiddels heeft ze al drie jaar haar eigen coachingsbedrijf. Zij zorgt dat bedrijven met
minder moeite meer bereiken en heeft dit doel al bij diverse bedrijven bereikt zoals
Rabobank Rotterdam en ABN-AMRO. Haar toekomst visie voor leiderschap is: ‘You are
the change you’ve been waiting for. If you change, the World changes. Make a mind
and heartshift and live beautiful lives. The only way out is the way in.’
www.esthervantoledo.nl/#/home
Hanneke ter Velde
Hanneke ter Velde is programma manager marketing en
verkoop bij Delta Loyd. Binnen haar functie is zij bezig met het
implementeren van nieuw beleid en werkwijze binnen marketing
en verkoop. Naast haar studie internationaal management, heeft
zij verschillende opleidingen en trainingen op het gebied van
leiderschap afgerond. Op basis van deze ervaringen heeft zij een
visie voor leiderschap ontwikkelt die gericht is op het stimuleren
van diendend leiderschap, verbinding, resultaatgerichtheid,
sensitiviteit en daadkracht. Haar toekomst visie voor leiderschap
luidt: “In mijn optiek gaat echt leiderschap over diendend
leiderschap: de juiste contexten creëren op basis van
vertrouwen om groei en bloei voor anderen mogelijk te maken. Ik geloof niet dat
leiders zelf alle antwoorden moeten kunnen geven. Ik geloof dat leiders een cruciale
rol spelen in het verbinden van (vak) mensen waardoor beweging ingezet wordt.
Daarbij is het hebben van een holistische visie van belang, waarbij niet alleen de korte
termijn resultaten meetellen. Een leider moet in staat zijn om de impact van keuzes
op korte en lange termijn te bevatten. Zowel dienend leiderschap als een holistische
visie is essentieel voor een duurzame toekomst voor onze wereld.”

Met extra dank aan:
De Guus Kieft School
De Guus Kieft School is een particuliere basisschool die zich kenmerkt door
kleinschaligheid, intensieve begeleiding, integratie tussen leren en "spelen", en een
breed onderwijsaanbod. Ieder kind is nieuwsgierig en wil ontdekken en leren; maar
elk kind doet dat op zijn eigen manier. De Guus Kieft School geeft daarom aan de
leerling zelf de verantwoordelijkheid voor de inrichting van zijn/haar onderwijs; de
leerling wordt daarbij ondersteund door deskundige begeleiders en docenten. Omdat
ze hun natuurlijke nieuwsgierigheid en eigen interesse kunnen volgen, leren de
kinderen met plezier, doelgericht en efficiënt. "Aan de hand van de activiteiten die jij
onderneemt ontwikkel je de inzichten, de kennis en de vaardigheden die je nu en later
nodig zult hebben, en tegelijkertijd kun je zo leren wat jij persoonlijk juist belangrijk
vindt om te kunnen, te weten, en te ontdekken."
www.guuskieftschool.nl/
Anne Van Tijen - Van Tijen Fotografie
Anne van Tijen heeft bijzondere foto’s gemaakt tijdens een van onze
groepsbijeenkomsten. Ze heeft tevens veel van bovenstaande portretfoto’s gemaakt.
Zie voor meer informatie:
www.vantijenfotografie.nl/in-opdracht.php
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Het boek
Duurzaam Denken Doen
Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst
Jan Jonker (eindredactie) en team van het project 'Our Common
Future 2.0'
2011, 1ste druk, ISBN 978 9013090086

Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

