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Lees ‘[kop artikel invullen]’ van [Auteur]
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Tekenen met woorden
Lees ‘Schetsen voor authentiek Leiderschap’ 

van Els Schopman
www.verkenningnieuwnederland.nl

Foto: boven Marc Samsom, 
onder Geoffrey M

Schetsen voor authentiek leiderschap

foto: ir0cko



The entire civilisation 
is loosing itself in doing 
that is not rooted in being 
and thus becomes futile. 

eckhart Tolle, een nieuwe wereld

Ego creates more and 
more suffering. This is 
also the fire that leads 
ego to destruction. 

Eckhart Tolle
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Van hebben naar zijn
Volgens Shri Poonjaji maakt niet het ‘hebben’ van iets gelukkig, maar het tijdelijk ontbreken van de 
wens iets te willen. Dat geeft rust en vrede. ‘Willen hebben’ kan gaan over materie, maar ook over situ-
aties, andere reacties van de omgeving, een hoger salaris, een andere relatie of  ander werk. Onvrede 
met hoe dingen nu zijn, is een grote drijfveer voor veel mensen om in beweging te komen. Verzet, span-
ning, manipulatie en zelfs depressie kunnen het gevolg zijn. Dit leidt niet tot geluk, niet tot betekenis 
in positieve zin. Veel mensen realiseren zich dit na een grote crisis, een burn-out of  het verlies van een 
belangrijke situatie of  een dierbaar persoon. Ze realiseren zich opeens: wat is eigenlijk de zin van dit 
bestaan?  

Schetsen voor
     authentiek leiderschap
Els Schopman    

Foto: Michael Cote
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Aandacht, niet gefocust op het veranderen van de buitenwereld, maar op 
het waarnemen van moment tot moment, schept ruimte. Ruimte voor zien, 
horen, voelen en denken. Ruimte voor zien van hoe je je identificeert, met 
jezelf, je overtuiging en je gevoelens. Deze identificatie is gebaseerd op angst 
en komt voort uit niet geziene pijn. Dit uit zich in herhalende gedachtes van 
waaruit je steeds handelt. Bewustwording van deze gedachtes en gevoelens 
en het voelen van de pijn die daar achter zit, is belangrijk. Handelen vanuit 
identificatie doet namelijk per definitie geweld aan jezelf  en de mensen om 
je heen. Dit handelen herhaalt en bevestigt de al bestaande angst en beves-
tigt het lijden. Met aandacht voor jezelf  en de ander worden deze patronen 
zichtbaar. Het vraagt moed daar de ogen niet voor te sluiten en de pijn te 
doorvoelen. Dat geeft verlichting. Verlichting omdat het proces waarmee de 
pijn steeds herhaald werd stopt. Je gaat herkennen wat je anders kunt doen 
om meer te handelen vanuit wie je bent, niet vanuit wie jij of  anderen denken 
dat je bent. Angst transformeert in liefde. 

Liefde in relatie tot de ander
Handelen op basis van identificatie (een rol) activeert gedrag dat hoort bij 
een rol in de ander. De relatie is dan gebaseerd op het verleden, op wat 
we kennen en met elkaar afgesproken hebben. Op verwachtingspatronen. 
Dat beperkt het leven in spontaniteit. Vanuit bewustzijn kunnen we ons 
realiseren dat er in werkelijkheid geen verschil is tussen ons en de ander, 
dat we gelijk en gelijkwaardig zijn. Van hieruit handelen brengt ons in lijn 
met het grotere geheel. Deze invloed gaat veel verder dan wat we doen, 
verder dan ons functioneren, verder dan wat we kunnen bedenken. Het 
voedt de wereld vanuit verwantschap. 

Aandacht, 

de grootste motor 
in verandering
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Hoe de wereld eruit gaat zien? Niemand weet het. Een groot aantal vraagstukken vragen om een andere benadering. Een benadering die gebaseerd is op zijn, aandacht, liefde, verwantschap, intuïtie en dankbaarheid. Een benadering die constructief  is voor onze planeet en alle levende wezens die daarop vertoeven. 

Leiderschap vanuit verwantschap
Het gaat om leiderschap vanuit verbinding met onszelf, niet 
vanuit het beheersen en controleren van de ander. Leiderschap 
vanuit eerlijk zijn en delen. De wereld onder ogen zien zoals 
die is en onszelf  realiseren hoe we daaraan bij willen en 
kunnen dragen. Ondernemend en handelend vanuit eigen 

autonomie en verantwoordelijkheid. Intuïtie zal hier-
bij steeds een belangrijkere rol spelen. Niet de 

angst of  we iets goed of  fout doen. 

Leiderschap vanuit verwantschap
Het gaat om leiderschap vanuit verbinding met onszelf, niet 
vanuit het beheersen en controleren van de ander. Leiderschap 
vanuit eerlijk zijn en delen. De wereld onder ogen zien zoals 

die is en onszelf realiseren hoe we daaraan bij willen en 
kunnen dragen. Ondernemend en handelend vanuit eigen 

autonomie en verantwoordelijkheid. Intuïtie zal hier-
bij steeds een belangrijkere rol spelen. Niet de 

angst of we iets goed of fout doen. 

Collectief
De natuur is een complexiteit 
waar geen enkele kracht op 
zichzelf  bestaat of  ontstaat. 

Alles ontstaat vanuit integrale 
samenwerking, vanuit gratie, 

vanuit overgave. 

Met dank aan Max Clayton en grote meesters 
die mij geïnspireerd hebben: Shri Poonja, Eck-
hart Tolle en Prem Baba. Met dank ook aan 
het leven zelf  dat mij deze inzichten heeft ge-
geven.

Over de auteur
Els Schopman is opgeleid als psychodrama-
turge en heeft jaren ervaring als coach en 
trainer in communicatieve vaardigheden. Ze 
neemt initiatieven in vernieuwende omgangs-
vormen die bijdragen aan respect en een lief-
devolle wereld.
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 
andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 
aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-
dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.

Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 
Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 
te gaan...

DE ACHTERKANT OP Z’N KOP. VOOR WIE ECHT NIEUWSGIERIG IS. Power to the pensions (Adrian de Groot Ruiz) – Curatieve gezondheidszorg  (Joost 
Zaat) – Zin en onzin van kwaliteits indicatoren in de Zorg (Annemarie van Dalen) – Anders Rijden, Beter Ondernemen (Bas Pastoor) – Energy Banking 
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Dit Essay maakt deel uit van het boek  
‘Verkenning Nieuw Nederland’.  
Kijk voor meer essays en inspirerende 
ideeën om je heen en op: 
www.verkenningnieuwnederland.nl  
(Daar is het ook mogelijk een fysieke  
versie van het boek te bestellen)
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