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Purpose 

 

* 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf, helft van de prijs 

* per groep max. 20 deelnemer 

 

1. Probleemstelling waar het bedrijf tegenaan loopt 
 

Het leven wil gebeuren. Het leven is niet te stoppen. Elke keer dat we het leven proberen in te 

dammen of de expressiedrang van het leven verstoren, raken we in de problemen.  

Bondgenoot zijn van het leven, meewerken met de verbindende signalen ervan, vereist dat we de 

richting serieus nemen. Het leven beweegt naar heelheid toe. Deze richting kun je niet negeren of licht 

opvatten.  Mensen blijven niet lang bevattelijk voor kleine, egocentrische doelen of werk met 

zelfverheerlijking. Te veel organisaties vragen ons deel te nemen aan futiele arbeid, om enthousiast te 

zijn over kleingeestige visies, ons in te zetten voor zelfzuchtige doelen, om onze energie te steken in 

allerlei na-ijver en competitie. Als we daarop reageren met walging, als we onze energie uit dergelijke 

activiteiten terugnemen, is dat een teken van onze verbinding met het leven en met elkaar. 

Het is noodzakelijk om je in een organisatie te kunnen verbinden met waarom de organisatie bestaat, 

jezelf goed te voelen en te ervaren Als dit niet zo is, werk je in een leegte, een zinloosheid waarin het 

contact met zichzelf, de ander en de organisatie verliest.  

Als je jezelf niet kan verbinden, dan kan je niet wendbaar, innovatief of creatief zijn.  

Wat op de dag van vandaag noodzakelijk is om te dealen met de heel snel veranderende wereld.  

 

Heel wat leiders zetten werknemers er toe aan om de wereld te zien als een gevaarlijke plek met 

overal concurrenten die hun de kaas van het brood willen eten. De enige manier om te overleven, is 

het grijpen van elke kans om meer winst te maken ten koste van de concurrentie marktaandeel te 

veroveren. Wie heeft er in de hitte van de strijd tijd om aan het bredere doel van de organisatie te 

denken?  

 

In de overgang naar de nieuwe manier van organiseren die aan het ontstaan is in organisaties leren 

mensen de angst van hun ego te temmen. Dit gebeurt in de wholenessmodule. In de purpose module 

gaan we een stapje verder. Doordat je de angst van het ego temt, ontstaat er ruimte aan het 

onderzoeken van diepere vragen over zingeving, over doelen. Zowel individueel als collectief. Wat is 

mijn roeping? Wat is echt de moeite waard om te bereiken? Overleven is niet langer een fixatie. In 

plaats daarvan is het oprichtingsdoel werkelijk van belang. Het breder neergezette doel is niet slechts 

een verklaring op een bord aan de muur of in het jaarverslag, maar een energie die inspireert en 

richting geeft.  

Prijs 
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• Missionstatement van de organisatie voelt leeg en hol, leeft niet.  

• Het doel van de organisatie hangt aan de muur maar mensen beleven, bezielen of voelen dit 
niet.  

• Medewerkers weten niet waarom hun team of organisatie bestaat 

• Medewerkers weten niet (meer) waar ze blij van worden of wat hen vervulling geeft op het 
werk 

• Medewerkers voelen zich vervreemd van zichzelf en de organisatie, ze komen enkel om geld te 
verdienen  

• Medewerkers werken in isolatie 

• Medewerkers voelen weinig tot geen motivatie 
 

2. Omschrijving inhoud training 

 

1 dag training 

Voormiddag is gericht op het (her)ontdekken van de eigen purpose.  

In de namiddag duiken we in de team en/of organisatie purpose om hierna doelstellingen te 

formuleren die ontstaan zijn uit het evolutieve doel dat door medewerkers zelf is bepaald.  

 

3. Omschrijving doelstelling training en impact op de organisatie 
 

Deelnemers ervaren een transitie van zelfbehoud naar een breder doel. Dit transformeert ook een 

aantal essentiële  praktijken in de organisatie: hoe de strategie wordt ontwikkeld, hoe budgetten 

worden vastgesteld en gevolgd, hoe de targets worden bepaald, hoe producten worden ontwikkeld en 

verkocht en hoe medewerkers geworven worden en leveranciers uitgekozen worden.  

In een ‘purpose driven’ organisatie sluit elke stakeholder aan op de purpose van de organisatie!  

Wanneer een organisatie echt haar doel naleeft, is er geen concurrentie. Iedereen die kan helpen om 

dat doel op een ruimere schaal of sneller te bereiken, is een vriend, een bondgenoot, geen 

concurrent.  

Bij ‘purpose driven’ organisaties ontwaakt er een grote energie! 

Wanneer deze energie in aanraking komt met een nobel doel en een diepe hunkering in de wereld, 

kan hier niets anders dan groei uit voortkomen. Opnieuw komen we hier uit bij dat het bedrijf in 

functie staat van de medewekers! Een hele grote shift binnen organisaties die we aan het maken zijn.  

Er groeit in deze module ook een bewustzijn dat door meer op het ruimere doel dan op de winst te 

focussen, de winst eerder zal binnenstromen.  

De koppeling wordt hier ook gelegd naar besluitvorming door te luisteren naar het evolutieve doel.  

In een nieuwe manier van organiseren die wij met Trust for Business ondersteunen in organisaties, 

wordt de organisatie opgevat als een levend systeem. Een entiteit met een eigen energie, een eigen 

identiteit een eigen creatief potentieel richtingsgevoel. Waarin medewerkers leren om niet te hoeven 

zeggen wat de organisatie moet doen, maar ernaar leren luisteren, met de energie leren 

samenwerken, ermee te dansen en te ontdekken waarheen het hen zal meevoeren.  
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Naast het leren afstemmen op het evolutionaire doel van een organisatie, krijgen deelnemers de 

sleutel zodat ze uit elkaar houden van de identiteiten en erachter komen ‘wat de roeping is van deze 

organisatie’. Niet: ‘waarvoor willen we deze organisatie gebruiken, als ons eigendom?’ maar eerder: 

‘Wat is creatieve potentieel van dit stukje leven, van dit levende systeem?’ Dat bedoelen we met 

evolutief doel: het diepste creatieve potentieel om iets nieuws op de wereld te zetten, iets met 

energie, iets met waarde voor de wereld. Iets met echte bezieling. Op die creatieve impuls, op dat 

potentieel leren we deelnemers afstemmen, onafhankelijk wat ze zelf willen.  

 

Resultaten: 

- deelnemers ontdekken hun eigen purpose 
- kennisoverdracht wat betreft evolutief doel en hoe het ego hierin uit te schakelen 
- les in overgave en echt leren luisteren naar wat gehoord en gezien wil worden in de organisatie 

als ‘levend systeem’.  
- deelnemers kunnen hun eigen evolutief doel koppelen aan dat van het team/de organisatie 
- deelnemers leren waar hun diepste verlangen, vreugde, honger ligt en de wereld ontmoet. Als 

ze hier aanwezig zijn, voelen ze een groot geluk, een grote kracht.  
- Deelnemers leren werken vanuit deze kracht, dan voelt alles moeiteloos en zijn ze productiever 

dan ooit tevoren. 
- Meer participatie 
- Meer verantwoordelijkheid 
- Meer organische groei 
- Meer zingeving bij werknemers en werkplezier 

 

4. Methodologie die gebruikt zal worden tijdens de training 
 

Methoden om naar het evolutief doel te luisteren: aanvoelen. Niets bijzonders doen. Laat de 

zelfsturing haar magische werk doen; We zijn allemaal geboren aanvoelers of sensoren. We hebben 

de gave dat we merken of iets niet zo goed werkt als zou kunnen of dat er zich een nieuwe kans 

aandient. Met deze module kan iedereen leren een aanvoeler zijn en het initiatief nemen tot 

veranderingen. Precies zoals in een levend organisme elke cel zijn omgeving aanvoelt en het 

organisme op noodzakelijke verandering kan wijzen.  Aan voelen gebeurt overal, altijd, maar in 

traditionele organisaties wordt de informatie vaak weggefilterd.  Alleen met signalen die aan de top 

worden waargenomen, wordt iets gedaan, maar dikwijls zijn deze signalen helaas vervormd en staan 

ze ver af van de werkelijkheid op de werkvloer.  

 

Een andere methode die wordt toegepast, is meer spiritueel.  

Vooral meditatieve technieken kunnen ons helpen meer afstand te nemen van op onszelf gerichte 

behoefte en aan te haken bij bredere bronnen van wijsheid.  

Meditatie en begeleide visualisaties onstsluiten ongewone bewustzijnstoestanden zodat inzichten aan 

het licht kunnen komen die in een normale waaktoestand misschien niet meer beschikbaar zouden 

zijn voor het bewuste denkvermogen.  
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De lege stoel. 

Een eenvoudige methode om aandacht te blijven houden voor het doel van de organisatie, is het bij 

elke vergadering aanwijzen van een lege stoel die de organisatie op het evolutieve doel ervan 

aanduidt. Elke deelnemer van de vergadering kan op elk moment van de stoel wisselen, naar de 

organisatie ‘luisteren’ en de stem ervan zijn. Dit zijn enkele vragen waarop je je zou kunnen 

afstemmen terwijl je in die stoel zit: 

- zijn de besluiten en de discussie jou (de organisatie) van dienst geweest?  
- hoe sta je er aan het einde van deze vergadering bij? 
- wat valt jou op in de vergadering van vandaag? 
- welke kant wil je op?  Hoe snel?  
- Moet er nog iets anders gezegd of besproken worden?  

 

Duwtjes van de buitenwereld.  

Veel mensen hebben ervaren dat wanneer ze hun roeping volgen, het leven steeds op tijd de juiste 

kansen lijkt aan te bieden. Hetzelfde geldt ook voor organisaties. Wanneer een organisatie haar doel 

duidelijk heeft, komt de buitenwereld aankloppen met allerlei kansen.  Vertrouwen bouwen in het 

gegeven: wat bedoeld is te gebeuren, dat gebeurt.  

Strategie als organisch proces. 

De manier waarop pionierende organisaties denken over het doel, zet het gangbare strategieconcept 

op zijn kop. In traditionele organisaties wordt de strategie aan de top bepaald. 

Dat is het domein van de CEO en het directieteam. 

In nieuwe tijds organisaties is er geen strategie zoals we die vroeger kenden. Er is niemand aan de top 

die een koers uitzet die anderen moeten volgen. In plaats daarvan hebben deelnemers het vermogen 

ontwikkeld om aan te voelen wat er wordt gevraagd.  Strategie gebeurt organisch, de hele tijd, overal, 

terwijl mensen spelen met ideeën en die uittesten in het veld. De organisatie evolueert, verandert van 

vorm, breidt uit of krimpt, reactie op een collectieve intelligentie.  

De werkelijkheid is de grote scheidsrechter, niet de CEO, de raad van bestuur of een commissie. Wat 

werkt, krijgt binnen de organisatie vaart en energie; andere ideeën  schieten geen wortel en kwijnen 

weg.  


