Waardevol

Dans van de Balans

Help, een gevaarlijk virus!
FF een app bouwen.
Help, het water komt!
FF twee dijkjes bouwen om de Noordzee in te dammen.
Help, de centjes raken op!
FF de rente verlagen.
Help, de vraag naar olie implodeert!
FF de prijs per vat -40 dollar maken, dan komt het wel weg!
Help, er wordt nauwelijks meer gevlogen
FF een vluchtpas regelen voor 105€ zodat je het hele jaar onbeperkt kunt vliegen!
Help, de stad als woongemeenschap deugt niet langer!
FF, een smart city regelen.
Help, …
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De wereld is geen getal, niet door data te (ver)vangen
Veiligheid en controle over het leven zelf, zijn als fijn zand, hoe harder je het probeert vast te houden … .
De complexiteit van de Natuur, inclusief de mens daarin, is van een orde die ons voorstellingsvermogen te boven
gaat en zij is niet te beheersen en al zeker niet door technologie en de natuurwetenschap alleen: waar de rede
één vraag oplost, komen er 10 nieuwe, meer complexe vragen voor terug. De Natuur is ons altijd voor en in haar is
alles met alles verbonden. De mens is een deel van de natuur en kan zich daarvan onmogelijk ‘ontbinden’, streven
naar een status aparte. Natuurlijk willen we een goed en duurzaam leven in en met de natuur. Wat kunnen we
dan wél doen? Hoe gaan we hier mee om? Het is onze keuze en die is niet vrijblijvend! Het vergt als eerste een
andere cultuur, een andere manier van denken, een integraal systemische aanpak waarbij waarde in de breedste
zin van het woord en niet alleen groei en profijt een rol spelen. Leven we in een periode van veranderingen of in een
verandering van periode? It is our call! Kiezen we voor een transitie van Newtoniaans Denken met als kernwoorden
groei, vasthouden, reductionisme, determinisme en het idee ‘de natuur dient ons’ naar Evolutionair Systemisch
Denken met als kernwoorden duurzame waarden, loslaten, integraliteit, accepteren van een mate van onzekerheid
en het respect: wij dienen de Natuur. Natuurlijk behouden we daarbij de goede elementen van het oude denken.
Natuurlijk is daar een rol voor de wetenschap, maar zonder muur tussen de natuur en geesteswetenschappen …
een andere cultuur!
Vooralsnog zien we bij velen nog een cognitief dissonant gedrag voor deze transitie. Met dit cahier willen we de
stap met hen zetten. Door gewaar te worden, door te Zien wat echt gebeurt en ons te realiseren wat we echt
belangrijk vinden, zullen we ons geleidelijk kunnen verbeelden wat de contouren zijn van een duurzaam en goed
leven. Dat kost tijd, QualiTijd die we nemen voor Qualiteit: The Art of Imagination. Daaruit destilleren we met onze
rede, kennis en ervaring wat we wél willen en wat we nièt willen. Dan volgt het handelen The Art of Strategic
Networking om netwerken in en over alle sectoren te bouwen. Netwerken, die als integraal systemisch geheel juist
dié eigenschappen emergeren die we hebben opgesteld. Voor een duurzaam en goed leven.
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Alice Zilberberg
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Wat een geluk!
Drie fietsers willen elk een andere kant op. Bind hun fietsen aan elkaar en ze komen nergens.
Dit voorbeeld kunnen we oneindig opschalen. Beste fietsen we met elkáár. Maar waarheen? En waarvoor?
Willen we wel een eindbestemming afspreken? Het kan ook veel meer inspirerend zijn er gewoon op uit te trekken,
de wereld te verkennen, en je te laten verrassen.
De dagen van een mens zijn een ontelbare aaneenschakeling van wikken en wegen. Het gaat ons eigenlijk best
goed af. Van binnen weten we waar we in geloven en wat we willen. We geven zin aan ons bestaan.
‘Zin’ … en ‘bestaan’. Meer is er niet. We bestaan al met 7 miljard tegelijk op 1 aardbol. Ligt het dan niet voor de
hand om de zin ook met elkaar te delen: zin te geven, en te ontvangen? Juist nu.
We zijn (weer) in een crisis. De Coronacrisis. Dit is één van de momenten waarop we even niét er maar op uit
moeten trekken en ons laten verrassen. Online en offline delen we met elkaar waar het ons om gaat. Solidariteit,
‘samen staan we sterk’, en hé… het milieu wordt er beter van, we horen de vogels weer fluiten. Wat ruikt de lucht
weer fris.
Waren we vergeten hoe belangrijk we dat vonden? En dat wij het verschil maken? Het is aan ons.

Wat een geluk!
Henri Cartier Bresson
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Alleen Samen
Een inherente karakteristiek van tegenspoed is dat ze behalve onzekerheid, ook altijd hoop in zich draagt. Die
hoop is gericht op het moment waarop het kantelpunt plaatsvindt en de tegenspoed overwonnen is. Huidig door
de corona-crisis zijn we radicaal geconfronteerd met een andere manier van werken waarbij de kwetsbaarheid van
de maatschappij overduidelijk zichtbaar wordt. We erkennen tijdens deze crisis dat we onze weerbaarheid moeten
vergroten, ons netwerken moeten versterken en onze ijzersterke ecosystemen moeten ondersteunen.
Waar we ons als mensheid bewust van zijn is het gevoel dat we deze planeet en de verantwoordelijkheid delen,
dat iedereen streeft naar het ‘goede leven’ en dat we alle tools voorhanden hebben om dit gezamenlijk doel te
bereiken. Er is geen tekort aan materialen, mankracht, energie of informatie; er is juist overvloed. De kunst is om
deze middelen selectief en correct in te zetten om brede duurzame en verantwoorde maatschappelijke doelen te
bereiken.
De verantwoordelijkheid ligt bij het collectief en start bij het individu; we zijn met elkaar verbonden, een netwerk! We
groeien op (gewild of ongewild) in een zekere cultuur verbonden aan een specifieke taal, omgeving, opvoeding en
sociale indrukken die ons kneden als mens en onze waarden bepalen. Zo lopen er welgeteld 7 miljard verschillende
zielen op de wereld rond. Éen groot raderwerk waar elk individu deel van uitmaakt, geen ontsnappen aan. Ieder van
ons heeft de keuze om elkaar op te zoeken, mogelijke gelijke waarden en prioriteiten te identificeren en deel uit te
maken van een strategisch netwerk; hier ligt de waarachtige kunst, de bron der eindeloze mogelijkheden!
Maatschappelijke problemen dwingen ons om terug te kijken naar de kern; wat is echt belangrijk in het leven?
Dragen we bij aan een duurzame waardevolle oplossing? Door de snelheid van mondiale ontwikkelingen en de
daarbij horende complexe vraagstukken is het nodig om interdisciplinair te werk te gaan. Wetenschappelijke
inzichten zijn hierbij in samenhang nodig voor het oplossen van deze vraagstukken. De Technische Universiteit
Eindhoven neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid. Zij wil in verbondenheid van wetenschappelijke disciplines
Rodney Smith
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bijdragen bij de richtingsbepaling van noodzakelijk transformaties die bijdragen aan duurzame maatschappelijke
ontwikkelingen. Haar impact wordt bereikt zowel in regionale, nationale als internationale netwerken.
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De vijf waarden
De corona-pandemie heeft geleid tot vraagtekens bij onze open samenleving. De geschiedenis heeft echter
aangetoond dat een strikt nationalistische benadering van een mondiale crisis leidt tot suboptimale resultaten
voor alle betrokkenen. Alleen een gemeenschappelijke wereldwijde aanpak garandeert effectieve resultaten.
Dit vereist dan wel een transitie, een paradigmaverschuiving in ons denken over ons netwerk en onze plaats daarin.
Alleen zo is de veerkracht van onze open samenleving te vergroten, door de kwaliteit van de verbindingen oftewel
partnerschappen in het systeem te verhogen. Universiteiten zijn bij uitstek geschikt om hierin te faciliteren.
Wetenschap is een internationale en sociale handeling waarbij openheid en kritiek van collega’s de sleutel is tot
wetenschappelijke ontwikkeling. Universiteiten willen samen met de beste academici van over de hele wereld
oplossingen voor mondiale problemen ontwikkelen. Onze universiteit is sterk verwoven met de regionale, nationale
en internationale industrie. Uiteindelijk gaat het niet om ‘brain drain’ of ‘brain gain’, maar om ‘brain circulation’.
Een strategisch netwerk is daarom een belangrijke succesfactor.
Het netwerk als geheel bestaat uit de som der delen met hun onderlinge verbindingen. Tot voor kort was een
verbinding al zinvol wanneer voor de directe partijen de relatie een toegevoegde waarde had. De coronacrisis heeft
echter laten zien dat dit alleen niet voldoende is voor de veerkracht van het netwerk. Een holisitische benadering
is vereist. Zo kan het totale systeem zich mooi ontvouwen en volledig tot expressie komen. Het stelt ons in staat
samen te werken waarbij we een duidelijker begrip creëren en respect oproepen voor verschillende waarde- en
geloofssystemen.
De vijf waarden die wij inbrengen en delen met de universiteiten van Nederland zijn eerlijkheid, nauwgezetheid,
transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Kazimir Malevich
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Waardevol
In uw en onze zoektocht naar het goede leven komen we tot de ontdekking dat we deze ambitie alleen kunnen
creëren in samenhang met elkaar. Een complex netwerk van mensen, relaties en systemen die elkaar versterken om
ruim baan te maken voor een schonere, gezondere en duurzame wereld.
We zoeken de samenwerking met partners en relaties, nationaal en internationaal, om ervoor te zorgen dat we naar
het grotere belang blijven kijken en het systeem als geheel blijven overzien zodat de samenleving van morgen er
werkelijk komt.
We noemen dit
waardevol
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Met dank aan: Nico Baken, Clément Goossens,
Gerome Friesen, Edith Snelders & Kirsten Weijs

