


10 JAAR THEORIE U
HEIN DIJKSTERHUIS



U process

Seeing
with fresh eyes

Sensing 
from the field

Prototyping the new by
linking head, heart, hand

Crystallizing 
vision and intention

Presencing 
connecting to Source

Downloading
past patterns

Who is my Self?
What is my Work?

Performing by 
operating from the whole

VoF

VoC

VoJ

suspending

redirecting

letting go

embodying

enacting

letting comeOpen 
Will

Open 
Heart

Open 
Mind



INCREASE YOUR PRESENCE AND
ACTIVE PARTICIPATION IN THE WORLD

Otto Scharmer



Welke 
gebeurtenisse
n hebben je 
gemaakt tot 

wie je nu bent?



Observe
Observe
Observe







Van welke beperkende overtuiging 
moet ik (eindelijk) afscheid nemen?



Reconnect to purpose: 
Wat kan ik  niet, niet doen










Wat zijn de 
echte vragen?

Strategie ontwikkeling

Sensing journey
Met Top 40 de 

vragen 
beantwoorden

Board formuleert 
guidelines

Co-worker
conference met 

klanten

Mijn geld gaat goed
Hoofd, Hart, Triodos Bank

Global Alliance

vertrouwensrelati
e aangaan met 
opdrachtgever







Succesvol transformatie proces
• Diepgaand contact met elkaar
• Opnieuw zien
• Verbinden met purpose
• Experimenteren en uitvergroten
• Verankeren 









Building communities that matter

hein@unoo.eu



What’s next?
• Communities & shared leadership
• Love, forgiveness & our dark side
• Art & Technology 
• …



Strengthen our presence Active participation



1. Wat zijn de situaties en activiteiten wanneer je je echt
geinspireerd voelt, waar je energie van krijgt ipv dat het 
je energie kost?

2. Stel nu dat deze situaties en activiteiten je toekomst
zijn. Hoe hangen ze dan samen, hoe ziet die 
inspirerende en energie gevende toekomst eruit?

3. Als je dit echt wilt realiseren waar moet je dan afscheid
van nemen. Wat ga je niet meer doen, wat ga je 
loslaten?

4. Stel nu dat je voor die toekomst gaat en het mislukt. 
Wat is dan het slechtste scenario en ben je er klaar
voor om daarmee om te gaan?
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