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Je kijkt naar het leven om je heen en denkt, dit 
kan toch niet kloppen.  Soms lijkt het zelfs of het 
niet klopt bij organisaties en mensen die zeggen 
dat ze het nog mooier en duurzamer willen. Soms 
is het lastig vastpakken of uitleggen wat er niet 
klopt. Soms doe of zeg je dingen die niet begrepen 
worden, die neergezet worden als te zweverig of als 
niet realistisch. Je bent ook nog gevoelig voor wat er 
met de natuur om je heen gebeurt, met de lucht, de 
grond, de bomen, de planten, het water, de dieren. 

Het klopt dat het niet klopt.

Dit werk is een samenvatting, een beetje abstract, 
met weinig pauze erin. Het hoeft dus niet in 
een keer doorgrond te worden. Ik heb daarvoor 
gekozen om het makkelijker te maken om de grote 
lijnen te zien, je eigen gedachten en gevoelens erin 
te structureren. Het zien van de grote lijn en de 
structuur maakt het namelijk makkelijker om de 

brug te slaan met andere mensen. Het helpt ook bij 
het vinden van plekken waar je met gelijkgestemden 
kan samenwerken. 

Tegelijkertijd is zichtbaar waar ik sta en hoe de 
dingen die ik doe samenhangen. 

Ik wens je een deugddoende leeservaring met aha- 
en leermomentjes. Natuurlijk met dank aan allen 
die hun wijsheid met me deelden. 

Ilse Meelberghs
Momenten van impact
Oktober 2021

PS; en voor wie dit document zonder toelichting in 
handen krijgt. Dit werk is gemaakt bij het afronden van 
de opleiding tot Ecotuner® en verbindt het geleerde 
aan mijn bedrijf en de doelgroep. Het markeert en viert 
de mijlpaal.
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Weet je dat voelen dat het niet klopt een gave is? 
De gave van de ras-idealist. 

De ras-idealist? Ja, die voelt het spanningsveld 
tussen “wat zou kunnen zijn” en “wat nu is”, haalt 
er zelfs zingeving uit. 

Jij voelt dat spanningsveld aan, voelt dat er iets niet 
klopt: thuis, op het werk, in de samenleving, in de 
rest van natuur. Voor sommige zaken voel je het 
gewoon. Voor anderen kan je het onder woorden 
brengen. Voor een klein aantal zie je voor je hoe 
het kan worden aangepakt. En voor een nog kleiner 
aantal heb je de tijd en de macht om het hier en nu 
te veranderen. 

DE GAVE VAN DE RAS-IDEALIST
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Per definitie is het een vermoeiende gave *grijns*. 
Voor het ene klaar is, voel je alweer andere dingen 
die niet kloppen en reageer je daarop. Het houdt 
gewoon nooit op. Omdat het niet klopt kost niet 
reageren en gewoon meedoen ook energie. 

Onze wereld heeft ras-idealisten hard nodig. Ze  
leveren een vernieuwende bijdrage aan de samen-

leving. Dus blijven voelen, uitspreken, voorstellen of 
aanpakken is super waardevol. En het kan.
Je houdt dat vol door te kanaliseren: één richting 
zoveel mogelijk kracht bijzetten en de rest … nu 
even niet.
  
Richting kiezen dus en daarvoor gaan. 
Maar welke dan?



Een manier om te kiezen is je 
gevoel volgen. Dat gaan doen waar 
je blij van wordt, waar je naar toe 
getrokken wordt, waar je voldoening 
van krijgt. Doen wat de liefde en 
het leven zouden doen. De ellende 
is dat dan je hoofd protesteert. 
Het schreeuwt om een verklaring 
waarom je dit kiest.

Als de richting - nog mooier en 
duurzamer - je aanspreekt, dan kan je 
kiezen voor focus op gelijkwaardiger, 
wederkeriger, regeneratiever en - 
een klein beetje een los van dit rijtje 
- visiegerichter. 

Dat is een helder lijstje voor hoofd. En 
een ervan is genoeg, ze hoeven niet 
allemaal te worden afgevinkt. Het 
hoeft ook niet groots, meeslepend 
en perfect te zijn, gewoon in die 
richting bewegen.
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DE VIER IN BEELDSPRAAK

Wat betekenen die woorden eigenlijk? Laat ik beginnen met ze voor te stellen aan de hand van 
beeldspraak.

GELIJKWAARDIG – voor een waardevolle bijdrage in samenleven maakt het niet uit of je eik, paarden-
bloem, regenworm, wind of mens bent. 
WEDERKERIG – dat is als nectar halen en tegelijkertijd bestuiven.
REGENERATIEF - op dood hout begint een nieuwe levenscyclus
VISIEGERICHT - ten volle en liefdevol leven op deze plek ondersteunen

GELIJKWAARDIG VISIEGERICHT

REGENERATIEFWEDERKERIG



GROEI

REGENERATIEF

WEDERKERIGHEID
GELIJKWAARDIGHEID

HOOP LIEFDE VOOR 
DE PLEK

TIJD

ECO-SAMENLEVING
VISIE VOOR EEN
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WAAROM DIE VIER? 

Hopelijk kan je uit de voeten met beeldspraak want 
vanaf nu ga ik alles ophangen aan het beeld van 
een boom. Een boom met wortels, met een stam 
die ontwikkelt en eentje die vruchten draagt. 

De eerste drie – gelijkwaardig, wederkerig en rege-
ne ratief - zijn de zichtbare vruchten van die boom. 
De volgroeide boom staat voor de visie waar je, 
bewust of onbewust, naartoe werkt. De visie waarbij 
je je ervan bewust bent dat alles op de planeet 
samenwerkt en elkaar ondersteunt. 

Onze huidige maatschappij is nog overwegend 
georganiseerd vanuit de ego-visie. We zoeken nog 
naar woorden en gedrag die bij eco horen en nog 
niet in ego zitten. Woorden die we in de komende 
jaren door en door leren begrijpen en ons gedrag 
eraan leren koppelen. 

En omdat we nog niet goed kunnen omschrijven 
hoe het eruit ziet als het gelukt is, is het fijn als 
het dingen zijn die je makkelijk kan aanvoelen of 
waarnemen.

Zo kan je in de interactie voelen of alle aanwezigen - 
inclusief de rest van natuur - gelijkwaardig worden 
behandeld. Ieders aanwezigheid wordt als even 
waardevol gevoeld. 

Bij een samenwerking kan je waarnemen of in het 
systeem de balans van geven en nemen klopt. 
Systemisch betekent dat het niet één op één hoeft, 
het kan ook pay it forward in een hele grote cirkel.  
Dan ben je bezig met wederkerigheid. Als je bij die 
afweging niet alleen de balans met andere mensen 
in de gaten houdt maar ook de rest van natuur 
meeneemt dan zit je stevig in eco.

Ook kan je door waar te nemen zien of de actie 
bijdraagt aan een levendige voortdurende 
levenscyclus. Alle afval bij het restafval gooien en 
naar de verbrandingsovens laten gaan is minder 
regeneratief, eerder destructief, dan afval scheiden 
en hergebruiken of upcyclen. Hetzelfde met kennis. 
Gebruik je de kennis die je opdeed alleen voor jezelf, 
scherm je die af of deel je die vrijelijk opdat anderen 
daar weer verder op kunnen bouwen en groeien. 

Hopelijk is nu duidelijk wat er met die drie bedoeld 
wordt. Wellicht dat het verschil tussen de twee 
visies nog niet helemaal helder is. Laten we daar 
apart nog even op inzoomen.



Ego centraal 
de mens / ik 

economie

Wereld centraal 
de mensen / wij 

maatschappij

Het leven centraal 
wezens / het 

ecologie

bron: De Omwentelaars
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HET VERSCHIL TUSSEN DE EGOVISIE- 
EN DE ECO-VISIE.

Het eco-wereldbeeld is de visie waarbij je ervan 
uitgaat dat alle leven op de planeet samenwerkt en 
elkaar ondersteunt.

Het ego wereldbeeld is de visie waarbij je ervan 
uitgaat dat alle leven op aarde de mens steunt en 
door de mens gebruikt mag worden.

Wat is dan de essentie van het verschil tussen de 
eco-visie in de ruimste cirkel en ego centraal?  Dat 
is de gewaarwording van de interafhankelijkheid, de 
relatie met de andere wezens op aarde en je plek in 
het systeem.

In de eco-visie zijn gelijkwaardig en wederkerig 
kenmerken van de relatie met de hele natuur. We 
weten eigenlijk niet meer hoe we die twee inbrengen 
in die relatie met de hele natuur, inclusief de natuur 
in onszelf. Het is voor ons nieuw en daarmee iets 
dat vraagt om leren, oefenen en uitproberen. 

Nieuw voelt in dit geval soms ook nog als een 
opoffering. Bij gelijkwaardig lijkt het alsof we onze 
macht opgeven. Bij wederkerig gaan we nadenken 
over minder nemen en meer teruggeven en dat kan 
voelen als zelf minder overhouden. Het mooie van 
het besef dat alles op aarde afhankelijk is van elkaar 
en dat je hierin thuishoort is dat het helpt dit alles 
te zien als zelfzorg.

Als je je hierin wil verdiepen, ga dan te rade bij de eco-
psychologen. Alle eco-psychologische stromingen 
onderschrijven het belang van deze eco-visie. 
Bovendien geven deze stromingen o.a. invulling 
aan die drie begrippen, de drie vruchten, het an-
dere gedrag. Bijvoorbeeld voor gelijkwaardigheid 
kan je kijken bij ecofeminisme en diepe ecologie. 
Voor wederkerigheid bij ecofeminisme en radicale  
ecopsychologie. En voor regeneratief bij ecofemi-
nisme en gaian science.

Het moge duidelijk zijn: ik heb veel geleerd van de 
eco-feministen tijdens mijn opleiding tot Ecotuner®. 

WAT ZIE JE ALS IEMAND DE ECO-VISIE 
MEE DRAAGT?

Je ziet gedrag vertonen en taal gebruiken die horen 
bij die eco-visie. Bijvoorbeeld er wordt niet meer 
gepraat over onkruid maar over kruidachtigen en 
ze horen ook thuis in een tuin. Bij het uitdragen 
van de eco-visie is een tuin met zoveel mogelijk 
biodiversiteit een vanzelfsprekendheid. Dat onkruid 
is namelijk eten voor de mens en allerlei inheemse 
insecten-vrienden. En die tuin is net zo goed van de 
rest van natuur als van de mens.



SAMENGEVAT

Het begrijpen dat mensen vanuit verschillende 
wereldbeelden handelen en helder zien wat de 
verschillen zijn, helpt om de brug te slaan tussen 
mensen. 

Als de eco-visie ook jouw visie is, dan kan je je gave 
kanaliseren door te focussen op gelijkwaardigheid, 
wederkerigheid en regeneratief, idealiter in je 
relatie met alle natuur. 

Ze hoeven niet allemaal te worden afgevinkt. Het 
hoeft ook niet groots, meeslepend en perfect te zijn. 
Gewoon in die richting bewegen.
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Met de groei van gelijkwaardigheid, wederkerigheid 
en regeneratief kom je dus dichter bij je visie: 
die eco-samenleving. Wat helpt daarbij? Op een 
bepaalde manier wortelen en ontwikkelen. 

We beginnen met het wortelen. Een boom heeft 
wortels die ergens door gevoed worden. Deze 
3-vruchten-boom is geworteld in hoop, tijd en liefde 
voor plek. Laten we die voeding even nader bekijken. 
 

WORTELEN IN HOOP, TIJD EN LIEFDE VOOR PLEK.

GROEI

REGENERATIEF

WEDERKERIGHEID
GELIJKWAARDIGHEID

HOOP LIEFDE VOOR 
DE PLEK

TIJD

ECO-SAMENLEVING
VISIE VOOR EEN
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HOOP

We beginnen met hoop. Het hangt samen met wat 
een van de ecofeministen, Vandana Shiva, noemt de 
keuze voor Blijven & Herstellen. De weigering het 
op te geven. De weigering om te vluchten naar de 
ruimte. Niet meer 
meewerken aan 
een destructief 
systeem maar 
werken aan leven-
ondersteunende 
systemen en prak- 
tijken. Dan kom je 
bij actieve hoop,  
bij het werk van  
mensen als Joan-
na Macy & Chris 
Johnstone.

Kort: Actieve hoop  
is je actief inzet-
ten om het ver-
langen waar te  
maken. In dit ge-
val het verlangen 
naar een eco-
samenleving.
De lange versie 
vind je hiernaast 
in de afbeelding.
 

 
 

Meer informatie over actieve hoop vind je hier: 
https://www.activehope.info/videos
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TIJD

Je kent het wel. 

De lente met zijn frisheid, de snelheid van de 
knoppen en het ontvouwen.
De zomer met zijn lome warmte, de zware geuren. 
Oppervlakkig ziet het er steeds hetzelfde uit maar 
de vruchten groeien gestaag.
De herfst met de rijpe vruchten, de mooie kleuren 
en het loslaten van blad en vrucht. De aardse geur 
van vergaan.
De kaalheid van de winter waar je toch kan merken 
dat het niet dood is. De schoonheid van verdord 
zijn.
 
Hetzelfde voor de momenten van de dag
Het zachte frisse ochtendlicht, de geur van nieuwe 
start
Het energieke van de ochtend, ook van de vogels.
Het keerpunt van de energie.
Het lome, schijnbaar “gewoon zijn “van de namid-
dag. Iedereen doet zijn ding of rust.
Het warme, rustgevende strijklicht van de zons-
ondergang.
De stilte.
 
Of de natuurlijke opvolging in de natuur. Plantengroei 
evolueert voortdurend als je niets doet. De kale 
grond krijgt leuke pioniers zoals klaprozen, die weer 
verdwijnen als de grassen het overnemen omdat de 
bodem rijker is geworden. Grassen die vervolgens 

plaats maken voor ruigere kameraden als bramen 
en brandnetels. Waarna de iets grotere vrienden als 
vlier en meidoorn verschijnen om uiteindelijk bos 
te worden. De eerste fases gaan tamelijk snel. Die 
laatste evolutie kan wel 100 jaar duren.

En zo is het ook met onze ontwikkeling als mensheid. 
Dat wat eerdere generaties deden voedt de evolutie 
naar dat ruimere wereldbeeld. We hoeven er alleen 
maar voor te zorgen dat we met onze systemen en 
regels die evolutie niet tegenhouden. We mogen 
gestaag en geduldig ons werk doen in het ritme van 
de dagen, manen, seizoenen en de kosmos. 
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LIEFDE VOOR PLEK

Stiekem zijn we allemaal een topofiel en biofiel. 
Huh? Even de definities.
De topofiel in ons koestert liefde voor de aardrijks-
kundige plek vermengd met een gevoel van culturele 
identiteit. De biofiel in ons heeft een aangeboren, 
biologisch bepaalde affiniteit met de natuurlijke 
omgeving. 

Met andere woorden, we hebben alles in huis om 
te houden van de plek waar we wonen en werken. 
Daar hoort alles van die plek bij: de grondsoort, het 
reliëf, de groene en dierlijke bewoners, het weer, 
de luchten, de geschiedenis, de mensen en hun 
gewoontes. 

De andere kant van diezelfde liefde en verbonden-
heid is dat we verdriet en angst voelen als er iets met 
die plek gebeurt of dreigt te gebeuren. En niet alleen  

 
 

als er iets met onze eigen plek gebeurt of dreigt te 
gebeuren maar ook met de rest van aarde. 

Ook dat heeft moeilijke namen:  
Solistalgia, ook eco-rouw genoemd, is het verdriet 
om wat verdwijnt. Bijvoorbeeld de boom die gekapt 
wordt, de diersoort die uitsterft
Eco-anxiety spreekt een beetje voor zich, het is de 
angst om wat er zou kunnen gebeuren met ons 
ecosysteem en wat daarvan de consequenties gaan 
zijn. 

Dat verdriet en die angst zijn dus echt niet raar. Ze 
zijn een bijverschijnsel van onze liefde voor de plek. 
Ze mogen er zijn, altijd op de achtergrond, bij vlagen 
hevig op de voorgrond.  Ze brengen ons weer bij die 
liefde. En aangehaakt bij die liefde en de verbinding 
kunnen we van daar uit ons werk doen.



WAT ZIE JE ALS IEMAND GEWORTELD 
IS IN DIE DRIE?

Je ziet actieve hoop. 
Een verlangen wordt uitgesproken en er wordt aan 
gewerkt om dat waar te maken.
Je ziet gelijkmoedigheid.
De haast en de overcompensatie voorbij wordt, met 
de nodige zelfzorg, liefdevol doorgewerkt.
Je ziet liefde voor de plek. 
Iemand die zijn werk doet op deze plek omdat 
diegene hier wil zijn en ervan houdt, iemand die er 
thuishoort.
 
En nog eventjes in beeldspraak: 
Actieve hoop – verlangend naar een zoemende 
bloemenzee strooi ik zaadjes op de kale grond.
Gelijkmoedigheid – ik dans, lach en huil; het maakt 
niet uit of het wel of niet regent.
Thuishoren – die eik staat op precies de goeie plek.

SAMENGEVAT

Ervaringen met actieve hoop, gelijkmoedig doorgaan 
en liefde voor plek met alle bewoners voeden de 
eco-samenleving. 

Van daaruit kan die samenleving zich ontwikkelen. 



DE STAM LATEN GROEIEN. 

Eenmaal geworteld kan de verdere ontwikkeling 
richting de visie ingezet worden. Het proces van 
volgroeien opdat er volop vruchten kunnen zijn. In 
ons geval de vruchten: gelijkwaardig, wederkerig en 
regeneratief. 
Moet je diep en stevig geworteld zijn om te kunnen 
beginnen met stam ontwikkelen?
Nee hoor, wortels en boven de grond groeien 
simultaan.
Bijna zo onder, zo boven de grond. 

Hoe ontwikkelt een stam van een boom? Autonoom, 
voortdurend en in staat om van richting te 
veranderen als dat nodig is voor verdere groei. 

Hoe vertaalt zich dat naar mens? Zelfsturing van 
voortdurende ontwikkeling en in staat zijn om 
radicaal gedrag aan te passen. 

Laten we dat eens verder uitdiepen.

ZELFSTURING EN VOORTDURENDE 
ONTWIKKELING, 

Zelfsturing brengt je bij het afronden van een 
project, bij wie je wil zijn, bij steviger je plek innemen 
in het grotere geheel en zelfs bij de ontwikkeling 
van je zelfsturing. Het gaat over hoe je de voortgang 
organiseert, je skills daarin. 

Op zoek naar voortgang richting regeneratief, 
gelijkwaardig of wederkerig is het effectiever als 
die elementen ook al in je manier van ontwikkelen 
zitten. Je kan dan letten op: voortdurend, de 
verhouding met je leraar en op de mate waarin je 
kennis creëert. 

Waarom? 

Voortdurend hoort bij het regeneratieve. Als 
eerder gezegd, het proces van vernieuwing, herstel 
en groei dat zorgt voor veerkracht. Ze zeggen wel 
eens: “de natuur heeft geen haast en toch wordt 
alles volbracht - Lao Tzu” Dat betekent als het gaat 
om ontwikkelen dat je geen haast hebt en dat het 
nooit af is. Je leert iets. Dat is tijdelijk af omdat je 
een antwoord op je vraag hebt gevonden en het 
bijpassende gedrag gaat vertonen. Het antwoord 
op je vraag gaat leven. Om er vervolgens achter te 
komen dat er nog meer vragen zijn. Je onthechten 
van het eerste antwoord en doorgaan. Ontwikkeling 
is nooit klaar. 

GROEI

REGENERATIEF

WEDERKERIGHEID
GELIJKWAARDIGHEID

HOOP LIEFDE VOOR 
DE PLEK

TIJD

ECO-SAMENLEVING
VISIE VOOR EEN
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Gelijkwaardig gaat over je verhouding tot je leraren. 
In die relatie zijn beiden niet gelijk-vaardig en hebben 
beide rollen eigen verantwoordelijkheden. Toch 
kan er dan nog sprake zijn van een gelijkwaardige 
relatie. En mag de hele natuur ook gelijkwaardig 
aan dat proces deelnemen? 

Wederkerig in ontwikkeling gaat over kenniscreatie. 
Je gaat je antwoord delen. Dat is wat je teruggeeft, 
daar kunnen je mede-zoekers weer op voortbouwen, 
en jij op hun antwoorden. 

Tijdens mijn zoektocht als onderwijspionier ontwik- 
kelde ik deze manier van zelfsturing die boven-
staande in zich heeft en nog wat extra’s. 

ZELFSTURING 
ONTWIKKELING

BUIGING VOOR 
DE VRAAG

LOKALISEER 
MEDE-ZOEKERS

BESTUDEER
 WAT INTUITIE 

AANREIKT

NIET-WETEND
ONDERZOEKEND OP 

PAD

VOELEN TIJDENS DE 
ERVARING

ERVARING 
BETEKENIS GEVEN

ONVERBLOEMD
TONEN 

ANTWOORD

VOORBIJ WOORDEN 
REACTIE 

ONTVANGEN
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IN STAAT OM RADICAAL JE GEDRAG 
AAN TE PASSEN.

In het voorgaande schema over de zelfsturing van 
ontwikkeling is een van de bollen “Onverbloemd 
tonen van het antwoord”. Dat is de stap waarbij de 
opgedane inzichten zichtbaar worden in je manier 
van leven. Dat gaat dus over gedrag aanpassen. 
Ontwikkeling die niet tot ander gedrag leidt, hoe 
klein ook, is minder effectief dan ontwikkeling die 
wel tot ander gedrag leidt. Die laatste categorie is 
misschien wel het voorbereidende werk voor een 
latere gedragsverandering.

Over dat stukje in de cirkel zijn niet voor niets heel 
veel boeken geschreven. Inzichten opdoen is éen, 
ernaar leven is echt iets anders.

Als ondernemer ontwikkelde ik daarom deze 
routekaart met de 7 uitdagingen in dat proces met 
de workshops die daarbij ondersteuning bieden.

Wat het lastig maakt is dat iedere uitdaging op het 
eerste gezicht er hetzelfde uitziet. 
Je stopt.  
Pas als je beter voelt zie je het verschil. 

Ik neem je even mee langs de 7. Eerst benoem ik het 
gevoel bij die uitdaging, vervolgens de zoekrichting 
en dan de skill die je ervoor nodig hebt om het 
makkelijk te kunnen doen. 



Voel je je stuurloos, ga dan een toekomstbeeld 
schetsen waar je blij van wordt en gebruik daarbij je 
verbeeldingskracht.
Voel je je waardeloos, niet in staat dit te doen, 
zoek dan uit wat heb je wel in huis hebt om dit te 
kunnen en wie kan helpen. Het is een kwestie van 
zelfbewust zijn.
Voel je je opgejaagd, ga dan stilstaan, voelen, 
vertragen, onderzoeken, dan kan je waarnemen wat 
er is.
Voel je je klem, zoek dan uit wat de eigenlijke 
oorzaak is van het klem zitten, gebruik daarbij je 
analytische vaardigheden.
Voel je je vastgeroest, laat je inspireren en ontwik-
kel paradoxale nieuwsgierigheid.
Voel je je ontevreden, ga dan kijken naar waar 
je vandaan komt en wat al gelukt is en vier de 
voortgang.
Voelt het zinloos, stop dan met wat niet in lijn ligt 
met gewenste toekomst en neem er op gepaste 
manier afscheid van.

Het loont om te leren “wat te doen bij deze 
uitdaging”. Ook al vertraagt dat de eerste keer. Het 
versnelt wel de volgende keer dat je die uitdaging 
weer tegenkomt. En als een van die vaardigheden 
niet tot je sterke punten behoort kan je je daarin 
ontwikkelen of laten ondersteunen.

Zodat het je uiteindelijk toch lukt om beetje bij 
beetje je gedrag radicaal te veranderen.

WAT ZIE JE ALS IEMAND ZICH ZO 
ONTWIKKELT?

Je ziet het lopen van een eigen pad en kiezen voor 
de ontwikkeling die daarbij hoort.
Je ziet zacht zijn voor jezelf en de tijd nemen om de 
cirkel af te maken. 
Je ziet gedrag dat beetje bij beetje wordt aanpast.

SAMENGEVAT

Dit deel gaat over begrijpen hoe mensen effectief 
ontwikkelen richting een eco-samenleving. 
Het is het verstevigen van het raamwerk waaraan 
de nieuwe manier van samenleven is opgehangen.
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DE VRUCHTEN PROEVEN

Het is een pittige omslag in samenwerken die 
gemaakt dient te worden om uit te komen bij die 
eco-samenleving. Het is een ontwikkelingsproces 
om gelijkwaardigheid, wederkerigheid en 
regeneratie zichtbaar te maken. Het bewust samen 
werken en samen ontwikkelen gaat dan namelijk 
niet alleen tussen mensen. De rest van natuur doet 
ook mee. Het is zaak om dat te gaan oefenen en 
uit te proberen in een veilige omgeving. Hoe vind je 
plekken waar dat kan?

DE PLEK KUNNEN VINDEN WAAR ZE 
VOORKOMEN.

Als je zoekt naar een klaproos dan zoek je op zonnige 
plekken waar recent de grond is omgewoeld.
Als je zoekt naar appels dan wacht je op de herfst. 
Als je zoekt naar vleermuizen dan wacht je tot het 
schemert.

Op zoek naar plekken waar dit al is, zoek dan naar de 
mensen die het al zijn. Mensen die bereid zijn om te 
communiceren met de rest van natuur, hen een stem 
te geven. Mensen die eco-taal spreken. Mensen die 
inclusievere werkvormen voorstellen. Mensen die 
helder zijn over waar ze verantwoordelijkheid voor 
nemen. Mensen die de mens zien als onderdeel van 
de aarde en niet als de baas. Mensen die de definitie 
van succes ter discussie durven te stellen. Check ook 
even of het niet alleen in woord is. Dat is voelbaar. 
Volg diegenen naar hun plek. Observeer en doe zo 
mogelijk mee. Voor de mensen in de Regio Midden-
Limburg (NL): de Omwentelaars is zo’n plek. 

De andere optie is iemand uitnodigen om het op een 
veilige manier in je omgeving binnen te brengen.

Allebei de opties bezorgen een gevoel van 
thuiskomen. 

GROEI

REGENERATIEF

WEDERKERIGHEID
GELIJKWAARDIGHEID

HOOP LIEFDE VOOR 
DE PLEK

TIJD

ECO-SAMENLEVING
VISIE VOOR EEN



WAT ZIE JE OP PLEKKEN WAAR DE 
TOEKOMST NU AL IN DE PRAKTIJK 
ZICHTBAAR IS?

Je ziet mensen andere werkvormen voorstellen, 
transparant verantwoordelijkheid nemen, eco-taal 
spreken, inclusievere besluitvormingsprocessen 
aanzwengelen, zelfs oefenen met andere soorten te 
communiceren. 
De teamleden in deze samenwerking werken samen 
op basis van kwaliteiten, ontwikkelverlangen & 
universele waarden.

Bovendien is er een andere definitie van succes. Dit 
team is bij elkaar om een element/relatie van die 
eco-samenleving te versterken. Geld wordt anders 
verdeeld.

SAMENGEVAT

Dit deel gaat over het nu al oogsten en proeven van 
de vruchten van die eco-samenleving, stukjes ervan, 
op een paar plekken. 



CONCLUSIE

Ras-idealisten voelen het spanningsveld tussen 
“wat zou kunnen zijn” en “wat nu is”. Het is een 
gave om te waarderen en te kanaliseren. Het brengt 
vernieuwing in de samenleving.

Vanuit de eco-visie kanaliseren we door te kiezen 
voor vernieuwing – nog mooier en duurzamer- 
passend bij de eco-samenleving. Daarom kiezen we 
voor vernieuwing die gelijkwaardiger, wederkeriger 
en/of regeneratiever brengt. We doen daarbij ons 
best de brug te slaan met mensen die vanuit de ego-
visie verduurzamen en daarom op andere dingen 
letten.

De basis van waaruit zo’n eco-samenleving kan 
groeien zijn persoonlijke ervaringen met actieve 
hoop, geduldig doorgaan en liefde voor de plek met 
alle bewoners.

Het verstevigen van het raamwerk waaraan de 
nieuw manier van samenleven is opgehangen loopt 
via het effectief zich persoonlijk ontwikkelen door 
zelfsturing, voortdurende ontwikkeling en radicale 
gedragsverandering.

Het is fijn om te kunnen zien en ervaren hoe 
het werkt, dat gelijkwaardige, wederkerige, 
regeneratieve aspect in die eco-samenleving. Fijn 
om erbij te horen op een plek waar het al is of 
eventjes wordt ingebracht. Het geeft richting aan de 
groei van de mensen die meedoen.

En de richting is gelijkwaardiger, wederkeriger en/of 
regeneratiever.
Tot we voelen dat ook dat niet meer klopt.
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EN DE BOOM VAN EEN DRAAK DAN?

En wat die draak van een boom met dit alles 
vandoen heeft?

De draak is een kastanjeboom, mijn 
vriendin, mijn boom. Fantastische 
vorm, boeiend hoe oud en 
nieuw bij haar naast elkaar 
bestaan. Ze ziet er niet sterk 
en stoer uit, eerder alsof ze 
ieder jaar kan doodgaan. 
Het is steeds zoeken om 
haar te vinden want ze 
is onderdeel van een 
bijzonder ecosysteem. 
Regelmatig wandel 
ik met mensen langs 
mijn boom, laat ze 
kennismaken. Steeds 
vaker hoor ik dat mensen 
daarna er alleen naartoe 
gaan. Deze week zag ik haar 
zaailingen. Het zijn er veel 
en ze lijken “ineens” groot. 

Zo gaat dat in het leven. 
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DE ROL VAN MOMENTEN VAN IMPACT 
HIERIN

Als Ecotuner® ben ik een geschoolde beoefenaar 
van toegepaste eco-psychologie. Dat heb ik 
toegevoegd aan de wijsheid die ik al opdeed als 
bedrijfseconoom en als onderwijspionier in 
het HBO. Daarmee ben ik een generalist 
met een brede spanwijdte. Ik werk 
met ratio en intuïtie, autonoom 
en verbonden met alles, 
aards en spiritueel, soms 
sturend en soms de 
gids van de expeditie. 

Met Momenten van 
impact gebruik ik 
die vaardigheden 
om jou te 
ondersteunen. 

Dit is hoe: 

GROEI

REGENERATIEF

WEDERKERIGHEID
GELIJKWAARDIGHEID

HOOP LIEFDE VOOR 
DE PLEK

TIJD

ECO-SAMENLEVING
VISIE VOOR EEN
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WORTEL-MOMENTEN 

Als je wortels er even niet bijkomen dan breng ik 
ze terug in contact met de bronnen: actieve hoop, 
liefde voor de plek met alle bewoners en van de 
relativiteit van tijd. 

Middels een wandeling en verbinding met de rest 
van natuur gaan we naar de essentie van je “honger 
en dorst” in dit moment. Ik laat je kijken. Niet door 
je ogen tot iets te dwingen, maar door de zachte 
uitnodiging om je omgeving en je innerlijk eens 
met andere ogen te bekijken. Ik stop, waar anderen 
doordrammen en vraag voorzichtig door, waar 
anderen stoppen. Zo wordt gezegd, wat gezegd 
moet worden en vinden je wortels weer bronnen 
van hoop, liefde voor plek en/of geduld.

 

Dat betekent een of alle van deze dingen:
- Je verlangen wordt uitgesproken en je ziet de   
   volgende stap die nodig is om het waar te maken.
- Je vertraagt en ziet hoe je met de nodige zelfzorg  
 liefdevol kan doorwerken aan nog mooier en  
  duurzamer.
- Je ziet de plek waar je thuishoort, waar je je werk  
  wil doen omdat je daar, nu, wil zijn.

Met inzien en overzien ben je niet klaar. Het begin 
is gemaakt en de richting duidelijk. De wandelingen 
zijn individuele mini-coachtrajecten van een kleine 
dag. Sommigen noemen het zelfs een mini-retraite. 
Net in die wat langere individuele setting kan ik 
krachtig dat wat er aan de oppervlakte gebeurt 
koppelen aan de onderlaag, de essentie raken en 
het samen afronden.
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ONTWIKKEL-MOMENTEN

Een gelukte verandering is zichtbaar in gedrag. 
Gedragsverandering is een proces. Ik geef met 
liefde en plezier op verzoek workshops en 
inspiratiesessies die die route naar een gelukte 
verandering helpen overzien, de 7 uitdagingen op 
de route leren hanteren en over die zelfsturing. 
Met mijn expertise kan ik ook je mentor zijn op het 
moment dat je vastloopt bij het duurzaam in gedrag 
omzetten van je inzichten. Je mentor op de route 
van A naar B.

Ik schrijf ook boeken:
Het boek “Meisje en Vosje lopen een rondje “ laat 
zien hoe dat ontwikkelen met hulp van de rest van 
natuur eruit kan zien en wat je kan ontwikkelen.
Het boek in wording “Jonkvrouw en Vosje redden 
de wereld” laten je proeven van de wereld waar we 
naartoe kunnen ontwikkelen. 

En ik bied een 50-weken traject aan: In de ontmoeting 
met natuurwezens de volgende stappen zetten 
richting gelijkwaardigheid, wederkerigheid en 
regeneratief. Start januari 2022.

Alles opdat jij ondersteund wordt bij het lopen van 
je eigen pad en te kiezen voor de ontwikkeling die 
daarbij hoort. Waarbij je zacht voor jezelf de tijd 
neemt om de cirkels af te maken. En wat je helpt 
om beetje bij beetje je gedrag aan te passen.

INBRENG-MOMENTEN

Ik werk met groepen om gelijkwaardig, wederkerig 
en regeneratief eenmalig zichtbaar en proefbaar te 
maken. De toekomst nu al in de praktijk brengen, 
zonder de verplichting van “vanaf nu altijd”. Dat 
inspireert. Nadat je het ervaren hebt kan je veel 
makkelijker besluiten of en hoe je je in die richting 
gaat ontwikkelen. Momenten van Impact als 
inbrenger van iets nieuws in je cultuur. 

Ik werk op projectbasis mee in organisaties om 
gelijkwaardigheid, wederkerigheid en regeneratief 
tijdens een project een plek te geven. Momenten van 
Impact als mede-wegbereider voor die aspecten. 

Uniek hierbij is de Ecotuner®-saus. Ik ga de rest van 
natuur ook betrekken in de samenwerking.

CONTACT

Nieuwsgierig wat ik voor je kan betekenen? Kijk 
dan eens op www.momentenvanimpact.nl. Je kunt 
me bereiken via +31 (0) 6 82 65 53 38 of  mail naar  
info@momentenvanimpact.nl.

Foto rechts: “council of all beings” (natuur betrekken in 
samenwerking)





Je kijkt naar het leven om je heen en denkt, dit 
kan toch niet kloppen.  Soms lijkt het zelfs of het 
niet klopt bij organisaties en mensen die zeggen 
dat ze het nog mooier en duurzamer willen. Soms 
is het lastig vastpakken of uitleggen wat er niet 
klopt. Soms doe of zeg je dingen die niet begrepen 
worden, die neergezet worden als te zweverig of als 
niet realistisch. Je bent ook nog gevoelig voor wat er 
met de natuur om je heen gebeurt, met de lucht, de 
grond, de bomen, de planten, het water, de dieren. 

Het klopt dat het niet klopt. 
En daar gaat dit eindverslag over.


