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HOE JE KIJKT, BEPAALT WAT JE ZIET
Tineke: ‘Lang geleden toen ik ging studeren aan de universiteit 
leefde ik in de veronderstelling dat ik daar op een gegeven moment 
de waarheid zou vinden.

Ik ging een proefschrift schrijven en verdiepte mij breed. Ook de na-
tuurwetenschappen, waaronder de quantummechanica, ster-

renkunde, chaostheorie, ecosystemen, biologie 
en antropologie, nam ik mee naast de bekende 
elementen, de sociale 
wetenschappen.(economie, sociologie, psy-
chologie)

Tot op een dag zo begin jaren tachtig ik tot de 
ontdekking kwam dat mijn verstand niet toerei-

kend was om het allemaal te begrijpen en te bevatten. Een ware 
opluchting: dan was van alles mogelijk.

Ik kwam tot de ontdekking dat de beelden die ik van de werkelijk-
heid had en heb onvolkomen zijn. Zij bepalen dat ik maar op één be-
paalde manier naar iets kijk en wat er gebeurt interpreteer vanuit dat 
beeld.

Steeds meer ontdek ik dat beelden mijn meningen bepalen. Andere 
beelden nuanceren die meningen.’

Het bezien van gebeurtenissen vanuit verschillende “wereld-
beelden” maakt creatief, maar geeft ook beter inzicht in o.a. hoe 
beperkend bepaalde beelden kunnen zijn.
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Hein: ‘Het succes van de interventie wordt bepaald door de interne 
conditie van de leider.’ Deze -vrij vertaalde- 
quote heeft mij aan het denken gezet. Tijdens 
mijn studie psychologie in de jaren negentig 
stond gedrag centraal. De interne conditie van 
iemand deed niet ter zake. Maar toen we 
Wereldkampioen zeilen werden vertoonden we 
hetzelfde gedrag als anders maar wonnen we. 

Ik merkte meer verbonden te zijn met mijn omgeving dan gebruike-
lijk. Ik wist wat wind en tegenstanders gingen doen op een ander ni-
veau dan alleen kijken. Die ervaring leidde tot een zoektocht naar 
presence. Het gaat mij daarbij niet om de ervaring van verbonden-

heid maar juist deze aanwenden om (samen) resultaten te boeken 
die nodig zijn.  

We hebben een afwisselend programma opgezet met bijzondere 
sprekers en voldoende ruimte om samen te reflecteren op de 
vraagstukken waar je je mee geconfronteerd ziet. We starten telkens 
op de donderdag avond met een check-in en diner. De vrijdag 
hebben we inspirerende sprekers en doen we samen ervaringen op. 
We organiseren een meerdaagse retreat op een prachtige locatie in 
Noorwegen waarin we wandelen, varen, stilte ervaren en samen re-
flecteren op wat we gehoord hebben om dit verder te verdiepen. 
Onze gids (‘the arctic light chaser’) doet zijn uiterste best om ons 
het Noorderlicht te laten aanschouwen. 
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Datum Onderwerp* Gasten/inspiratie* Locatie

April-mei Kennismaking en toelichting programma Tineke Bahlmann en Hein Dijksterhuis

4/5 juli Het verborgen leven van bomen: kijken vanuit de 
natuur Boswachter geïnspireerd door Peter Wohlleben Het bos

5 & 6 
september

De grote oerknal: met een wetenschappelijke blik in 
toekomst en verleden kijken Vincent Icke Rotterdam

3 & 4 oktober De wondere wereld door de ogen van de kunstenaar 
die je weet te raken Karen Arink, Sasja Hagens Rotterdam

29 oktober 3 
november

Kijken naar het Noorderlicht (in ieder geval huskies, 
fjord, kampvuur) (reizen de 28e oktober) Johan van der Wielen Noorwegen

16 & 17 januari Inspirerende voorbeelden van anders kijken in de 
praktijk gebracht JustDiggiT, ING Leon Wijnands Rotterdam

* Dit is het concept programma met sprekers en zal door jouw inbreng nog van inhoud veranderen



Vanuit verschillende wereldbeelden leren kijken heeft ons geholpen 
om anders naar organisaties te kijken. Het maakt creatiever en geeft 
meer mogelijkheden voor openingen in vastgelopen situaties. Dat 
gaan we samen ervaren.

Tineke Bahlmann en Hein Dijksterhuis

Voor wie is dit programma?

We nodigen een selecte groep mensen uit die wij graag samenbren-
gen. Het zijn leiders en bestuurders van organisaties, onderzoekers, 
pioniers en creatieven die willen reflecteren op de impact die zij 
hebben op hun omgeving. Zij brengen hoofd, hart en handen bijeen 
in hun dagelijks werk en zijn nieuwsgierig naar aanvullende werkelijk-
heden.
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Neem contact op voor meer informatie:

Tineke Bahlmann
+31 6 5020 1362
tineke.bahlmann@gmail.com

Hein Dijksterhuis 
+31 6 5473 8465
hein@heindijksterhuis.com

www.heindijksterhuis.com 

http://www.heindijksterhuis.com
http://www.heindijksterhuis.com


Prof. dr. Tineke Bahlmann is organisa-
tieadviseur, commissaris en kunstliefheb-
ster. Zij is onder andere voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van de RET, het 
Maasstadziekenhuis en het Centrum voor 
Beeldende Kunsten Rotterdam. Tevens 
was zij hoogleraar strategy and organisa-
tion analysis aan de Universiteit van 
Utrecht. 

Drs. Hein Dijksterhuis is executive coach, 
auteur managementboeken en zeiler. Hij 
begeleidt CEO’s bij hun lastigste vraagstuk-
ken. Hij doet dit zowel individueel als in de 
vorm van Executive-Circles waarin hij is 
geschoold door de Global Leaders Acad-
emy. Tevens is hij voorzitter van de Raad 
van Toezicht van het Lucia Marthas Insti-
tute for Performing Arts en specialist in het 
U-proces.
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If everybody would agree that their cur-
rent reality is A reality, and that what 
we essentially share is our capacity for 
constructing a reality, then perhaps we 
could all agree on a meta-agreement 
for computing a reality that would 
mean survival and dignity for everyone 
on the planet, rather than each group 
being sold on a particular way of doing 
things.
Francisco Varela


