Liefde?!
uit "Hét Ondernemersbelang" editie 3 - 2017
Ik wil het graag eens hebben over liefde. Een column over liefde in een blad voor
ondernemers, gewaagd? Misschien, maar voor mij is het een belangrijke drijfveer in
mijn leven en in mijn werk. En daarom praat ik er graag eens over.

Hoe zie ik dat dan liefde en werk? Voor
mij betekent liefde naast liefde voor
mensen ook liefde voor mijn vak en
voor de aarde. Concreet houd dit voor
mij in dat je iedereen om je heen
werkelijk ziet. Liefde voor mijn vak?
Dat snapt u vast wel zonder uitleg.
Voor mij betekent het ook dat je een
doel hebt met je organisatie vanuit die
liefde. Liefde voor de aarde betekent
vooral dat ik respect heb voor de
natuur.
Mijn andere kernbegrip is duurzaamheid. Dan gaat het over respect voor de natuur,
maar ook over blijvende oplossingen creëren.
Als je kunt werken vanuit deze perspectieven zul je altijd geëngageerd zijn met wat je
doet en met wie. Dan neem je beslissingen die recht doen aan de mens, je vak, het
doel van je organisatie, en ook breder, aan de wereld om ons heen. Dat is de context
van waaruit ik werk en de omgeving waarin ik wil werken.
En hoe is dat voor u? Met welke ogen ziet u uw medewerkers? Zijn de keuzes die u
maakt gebaseerd op duurzaamheid? Ik kan zeuren dat ik in mijn omgeving vaak zie
dat het helemaal niet over liefde en duurzaamheid gaat maar over controle en angst.
Maar laat ik dat niet doen. De laatste tijd gebeuren er regelmatig afschuwelijke
dingen, terroristische aanslagen, politiek geharrewar over de hele planeet,
enzovoorts. Mij maakt het erg bewust van hoe ik wil leven en wat voor mij belangrijk
is. Dat gun ik u ook. Waar gaat het nu echt over, waar komt u ’s morgens uw bed
voor uit? Ik wens u een hele fijne en liefdevolle zomer.
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