
Toekomstvormers: Natuur(lijk) gedreven organisaties
Willen we niet allemaal een houdbare toekomst, waarin we in balans met de natuur kunnen le-
ven? Hoe zou het zijn als onze organisaties alle mensen alle middelen voor een zinvol bestaan 
zouden kunnen bieden? En dat de mensen in die organisaties zich met genoegen inzetten voor 
hun werk? Kunnen we met onze organisaties (een deel van) onze toekomst vormen?

Onze bedrijven

De mensheid heeft organisaties ontwikkeld als mechanisme om menselijke energie en vernuft 
efficiënt te bundelen om grotere doelen te kunnen behalen en de schaarste aan goederen en 
diensten in te vullen. Bedrijven zijn een innovatie uit de Westerse wereld. We zijn daarin zeer 
succesvol geweest en het heeft veel welvaart gebracht.

Toch bekruipt meer en meer mensen het idee dat we onszelf daarin kwijtgeraakt zijn. De natuur 
lijdt schade en we verbruiken elk jaar weer 1,5 maal wat de natuur aan middelen oplevert. Be-
drijven lopen steeds meer vast in de bestaande paradigma’s van winst, korte termijn, hiërarchie 
en control, terwijl toegevoegde waarde en ontplooiing de echte doelen zijn. Essentiële even-
wichten zijn verstoord. De stress, angst en on-ethische praktijken in onze bedrijven nemen daar-
door toe waardoor de inspiratie en toewijding aan werk soms ver te zoeken zijn.

Vaak weten we het wel maar durven we er naar te handelen? Nemen we de tijd om te komen tot 
goede oplossingen of lopen we er met quick fixes omheen? Wat gebeurt er met de organisatie, 
onze mensen en onszelf als we er naar handelen? In verschillende mate staan al onze bedrijven 
bloot aan deze symptomen. We zien ook steeds meer organisaties doorbreken naar een nieuwe 
toekomst met innovatie en radicale ingrepen in de organisatie. Zij oefenen een weldadige in-
vloed uit op hun omgeving en medewerkers waardoor bedrijfsresultaten -als gevolg- stijgen.

Hoe komen we tot betere organisaties?

Groter bewustzijn, innovatie en duurzaamheid
Oplossingen zijn complex en liggen diep geworteld in de samenleving als totaal. Organisaties 
kunnen echter bijdragen door zich weer te gaan gedragen als levende organismen in plaats van 
als machines. Door nader te kijken naar hun ware natuur en doelstelling kunnen organisaties 
zich vernieuwen en inspiratie opdoen en bieden. Vanuit deze diepere bron zijn de complexe 
problemen waarmee organisaties worstelen weer op te lossen.

Voor individuen is persoonlijke ontwikkeling een uitermate inspirerend maar soms ook lastig 
pad. Diepgaande ontwikkeling van de organisatie is dat ook. Een deel kun je zelf doen maar in-
terventies van buiten zijn ook nodig om de bestaande paradigma’s te doorbreken en de ontwik-
keling te begeleiden. Hiervoor bestaan bewezen aanpakken die helpen om doorbraken te be-
werkstelligen. 

Wat bieden wij?

Wij verzorgen een ecosysteem waarbinnen uw organisatie zich verder kan ontwikkelen. Binnen 
dat ecosysteem bevinden zich partijen die vaardigheden hebben over het intappen op kennis-
bronnen uit het onderbewuste, de natuur en oudere tradities die al eeuwen de menselijke wijs-
heid bundelen. Ook biedt het ecosysteem expertise en vaardigheden over organisatie-inrich-
ting, innovatie, duurzaamheid en natuurlijk de vaardigheden en trainingen die nodig zijn om uw 
organisatie, uw mensen en uzelf diepgaand te veranderen en vanuit een groter bewustzijn te 
laten handelen.

Voor het vormen van een bezielde toekomst voor uw organisatie wordt deze rijkdom aan kennis 
en vaardigheden naar behoefte ingezet. Verbindende elementen hierbij zijn Co-creatie en Theo-



rie U. Theorie U is een in het bedrijfsleven geaccepteerde methodologie voor ontwikkeling van 
mens en organisatie. Het brengt de mensen door allerlei lagen van meningen, cynisme en ang-
sten tot een diepgaande aanwezigheid waarin ze openstaan voor structurele oplossingen.

De primaire diensten die wij in het ecosysteem bieden, zijn een leergang, toekomstprojecten en 
persoonlijke ontwikkeling voor uw medewerkers en uzelf. De toekomstprojecten gaan over 
complexe problemen in uw organisatie, innovatie en samenwerking, second opinions door ex-
perts op uw initiatieven etc., kortom alles wat u op de toekomst voorbereid.

Wij streven nadrukkelijk ernaar kennis en vaardigheden over te dragen aan mensen in uw orga-
nisatie en in co-creatie met uw en andere organisaties projecten te doen die onze gezamenlijke 
toekomst vormen. De leergang, persoonlijke ontwikkeling en de projecten dragen hieraan bij en 
werken samen want de studenten draaien mee in de projecten voor de eigen organisatie en de 
organisaties in het ecosysteem.

Figuur 1: Ecosysteem van Toekomstvormers

Met onze aanpak zorgen we voor wezenlijke veranderingen in complexe vraagstukken rond uw 
organisatie in samenhang met de omgeving. Daarmee vervullen de organisatie en de mensen 
daarbinnen hun rol beter en levert de organisatie meer toegevoegde waarde hetgeen zich ver-
taald in bedrijfsresultaten en gemotiveerde mensen. Zo levert het ecosysteem waar u hopelijk 
onderdeel van wilt (gaan) uitmaken een bijdrage aan de resultaten van uw organisatie, de ont-
wikkeling van het individu daarbinnen en de samenleving als totaal.

Wie zijn wij?

Toekomstvormers is een beweging in opkomst. Ons ideaal is de wijsheid van de natuur en de 
wijsheid die is opgeslagen in de oudere menselijke tradities in te brengen in onze hedendaagse 
organisaties. Enerzijds om de verkramping die is ontstaan, op te lossen en ze terug te brengen 
naar hun intentie en anderzijds om onze menselijke samenleving op een pad naar een houdbare 
toekomst te brengen, waarin we in balans met de natuur kunnen leven. Daartoe creëren we een 
ecosysteem waarin we langere periode op verschillende manieren in contact zijn. Quick fixes 
werken niet meer en dat willen we ook niet suggereren; concrete problemen zijn wel aan te pak-
ken en een toekomst is te vormen. Wij gaan graag het gesprek over de co-creatie van een geza-
menlijke toekomst met u aan!


