
12            TvC | juni nr. 2 2022

Transitie begint 
in onszelf 

Na een studie politicologie en communicatiewetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam werd Kees Klomp marketingadviseur. 
In 2006 liep hij vast in het conventionele bedrijfsleven. Het lukte niet 
langer om te werken voor bedrijven die voornamelijk bezig zijn zichzelf 
te verrijken, ten koste van de planeet en de mensheid. Hij besloot 
ontslag te nemen en zijn kennis en kunde op het gebied van business 
development voortaan in te zetten om de wereld te verbeteren met 
zijn boeddhistische levensbeschouwing als inspiratiebron. Sindsdien 
is Klomp enthousiast voorvechter van de betekeniseconomie en 
maatschappelijk betekenisvol ondernemen in Nederland.

Auteur: Ericka Kuyters

THEMA
interview

In gesprek met Kees Klomp 



TvC | juni nr. 2 2022 13

Transitie begint 
in onszelf 

Betekeniseconomie gaat uit van een transitie op 
ecologisch, sociaal en individueel niveau. Het is 
een kans voor integrale welvaart voor alle or-
ganismen op aarde vanuit de existentiële crisis 
waarin we ons bevinden. “Betekeniseconomie 
begeeft zich op het snijvlak van gewaarzijn van 
het grotere geheel waar wij deel van uitmaken, 
en de nood aan betekenisgeving en zinge-
ving”, legt Kees Klomp uit. “We zijn vanuit de 
Maslowpiramide geneigd om de behoefte aan 
zingeving en betekenis als een luxe te zien. Ik 
beschouw het als een eerste levensbehoefte. Ik 
denk dat het begrijpelijk en inzichtelijk maken 
van je eigen positie in de wereld essentieel is.”

“We hadden decennialang een economisch 
systeem gebaseerd op paradigma’s als: groei 
moet, succes is belangrijk en je bent er zelf 
verantwoordelijk voor. Onze binnenwereld 
was daarop afgestemd en de meeste mensen 
konden daar prima in functioneren. 

Nu worden we door crises geconfronteerd met 
het feit dat dat niet meer werkt. We ervaren 
een existentiële crisis. Het wereldbeeld en 
zelfbeeld botsen met de realiteit, wat bij veel 
mensen voor verwarring zorgt. Je hebt de 
hele tijd gehoord dat het efficiënter moet, de 
winst gemaximaliseerd moet worden en dat 
groei belangrijk is. Maar nu ineens word je 
door de economische realiteit gedwongen 
om na te denken over economische krimp, en 
over lokale economieën in plaats van globale 
economieën waar we ons hele doen en laten 
op afgestemd hebben. Door die kanteling zie 
je een mentale crisis ontstaan.”

Hospicing the old, midwifing the new
In zijn boek Betekeniseconomie: De waarde 
van verweven leven betoogt Klomp dat we 
de transitie waar we voor staan niet moeten 
beginnen bij de bestrijding van de ecologische, 
sociale, individuele en economische crisissymp-
tomen, maar in onszelf. Hoe kunnen coaches 
daar aan bijdragen? Met die centrale vraag 
zoek ik Kees Klomp op.
Kees onderzoekt aan de Hogeschool van 

Rotterdam met en onder studenten en docenten 
hoe met de existentiele crisis wordt omgegaan.  
Zijn conclusie is dat het overgrote deel van 
hen niet om kan gaan met de realiteit die zich 
aandient en die dus ook niet aangaat. “Ik zie 
mensen in volstrekte ontkenning leven, de kan-
teling bagatelliseren of onderdrukken om het 
ongemak af te houden. Een kleine groep, die 
ik als ‘rouwend’ zou omschrijven, ondergaat 
deze nieuwe realiteit wel. Ze zijn lethargisch, 
neerslachtig of depressief, verdrietig. Ze nemen 
afscheid. Ik denk dat dat een hele gezonde 
emotie is op dit moment, maar het is gevaarlijk 
om erin te blijven hangen.”

“Ik ben een bewonderaar van ecofilosoof 
Joanna Macy, die schrijft over ‘hospicing the 
old and midwifing the new’ als het gaat over 
systeemverandering. Er moet iets nieuws gebo-
ren worden, maar er moet ook iets ouds op een 
vredige wijze naar het eind worden begeleid 
en dat gaat gepaard met rouw.”

“Voorbeelden van fasen in rouw zijn men-
sen die zich enorm inspannen of protesteren, 
zoals de internationale, activistische beweging 
Extinction Rebellion. Ik heb respect voor die 
mensen, maar ik zie ook dat het protest kan 
doorslaan naar blind om zich heen slaan en 
zelfs naar terrorisme. Deze groep leeft in de 
veronderstelling dat als iedereen meedoet en 
we het systeem vernietigen, we misschien nog 
een kans maken.” 

“De realiteit speelt zich af in het schemergebied 
tussen totale uitsterving en een ongemak zoals 
we dat nu ervaren. De situatie wordt de ko-
mende 50 jaar nog veel erger dan dit ongemak 
(IPCC, 2022). Ik geloof niet dat wij verdwijnen, 
maar dat vraagt wel een enorme aanpassing 
van ons. De reden dat ik het een ‘existentiële 
crisis’ noem, is dat we worden teruggeworpen 
op de erkenning dat een belangrijk gedeelte 
van het leven op aarde gepaard gaat met exis-
tentiële leegte, en de zinloosheid van geboren 
worden om uiteindelijk te sterven. De dood 
is momenteel een dominant thema. Mensen 



beseffen niet onsterfelijk te zijn en het kunnen 
domineren van de natuur blijkt een illusie.”

Impact creëren door onderdeel te 
worden van de oplossing
“De grote economen van vroeger hadden 
ideeën over hoe je de samenleving in moest 
richten. Dat lag dicht aan tegen sociologie, 
politicologie en antropologie. In hun werken 
komt geen enkele formule voor. Met de afslag 
naar neoklassieke economie hebben al die 
ideeën plaatsgemaakt voor modellen, grafie-
ken en figuren, en is het hele idee verdwenen 
dat de economie ergens over moet gaan. Het 
is nu een methode geworden om efficiency te 
berekenen en dat is gevaarlijk. Zo heeft een 
econoom uitgerekend dat het vanuit neoklas-
siek economisch perspectief ideaal is als de 
aarde 3,2°opwarmt. Maar dan laat hij nogal 
wat buiten beschouwing!” 

“Als wij onze studenten op willen leiden om 
een onderdeel te worden van de oplossing en 
het overzichtelijk houden wat betreft destruc-
tie, dan moeten wij het economieonderwijs 
aanpassen aan de ecologische realiteit: wat 
heeft het leven nodig om de aarde te laten 
floreren en een ecologische samenleving 
op te zetten? We kunnen studenten op drie 
manieren hiertoe aansporen. Allereerst door 
kennisoverdracht, en vervolgens door het leren 
toepassen van deze kennis. Maar dan zijn 
we er nog niet. Je kunt studenten informeren 
over klimaatbestendig gedrag en hoe dat toe 
te passen – thermostaat lager zetten, korter 
douchen, minder vlees eten, minder vliegen 
enzovoort – maar vervolgens gebeurt er bij 
die studenten helemaal niks: geen gedrags-
verandering. Als wij willen dat die studenten 
iets gaan doen met de kennis, dan moeten 
ze er eerst wat mee hebben. Ze moeten zich 
ertoe leren verhouden. We moeten op zoek 
gaan naar manieren waarop studenten zich 
persoonlijk geraakt en betrokken voelen om 
met de materie aan de slag te gaan. Bildung!”

Levensstijlactivisme
“Een groot voorbeeld zijn de sociaal onder-
nemers die ik nu onderzoek: ondernemers die 
zich geraakt voelden door een maatschap-
pelijk probleem en vervolgens ook wat aan 
dat probleem doen. Ik ben geïnteresseerd in 
het interne proces van deze ondernemers. 
Zij blijken een combinatie van intrinsieke 
gevoeligheid – het zijn allemaal mensen die ik 
zou beschrijven als gevoelige mensen, mensen 
die zich laten raken – met geëngageerdheid 
en activisme te herbergen. Deze ondernemers 
ervaren en herkennen hun bedoeling en de rol 
die ze daarmee in het levensbestaan kunnen 
vervullen. Wanneer zij zich daar vervolgens 
naar gaan gedragen, komt hen een gevoel 
van vervulling, voldoening en zingeving toe. 
Het is essentieel dat er een proces plaatsvindt 
van internalisering; zij eigenen zich een maat-
schappelijk probleem letterlijk toe en dragen 
bij aan de oplossing. Ik denk dat dat de stap is 
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Over Kees Klomp…
Kees Klomp is lector Betekeniseconomie 
bij Kenniscentrum Business Innovation. Zijn 
onderzoek richt zich op de transitie richting 
een nieuw economisch paradigma; de 
ontwikkelingen en veranderingen voor 
bedrijven die hier het gevolg van zijn, en 
de kansen die dit biedt voor mkb-bedrijven 
in de regio Rotterdam.

Klomp is schrijver van het – voor Manage-
mentboek van het Jaar & de PIM Marke-
tingliteratuurprijs genomineerde – Hand-
boek betekenisvol ondernemen. Onlangs 
verscheen van zijn hand Betekenis-
economie: De waarde van verweven 
leven. Hij is initiatiefnemer van het video-
platform Purpose People wat wekelijks 
betekenisvolle ondernemers portretteert, 
initiatiefnemer van de belangenorganisatie 
Betekeniseconomie in Drenthe, en een 
veelgevraagd spreker.
www.purposepeoplepractice.nl
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Volgens mij gaat het om te
 ontdekken wat het probleem 

veroorzaakt en te leren hoe we 
ons daartoe kunnen

 verhouden

die de rouwende groep moet gaan maken.”
“Zo word ik heel enthousiast van mensen 
die nu voedselcoöperaties oprichten of met 
elkaar een voedselbos bouwen. Dat gaat 
voorbij bewustzijn over de noodzaak naar 
daadwerkelijke actie en het anders doen. 
Rudie Vandamme noemt dat ‘levensstijlacti-
visme’. Niet de straat op gaan met borden, 
geen aanslagen gaan plegen, maar een leven 
leiden waar anderen inspiratie aan kunnen 
ontlenen. Mensen die zo’n coöperatie oprich-
ten beleven daar ongelofelijk veel plezier aan 
en ze veranderen het systeem. Dat is midwifing 
the new.”

De rol van coaches
“Ik heb de indruk dat coaches eerder de rouw, 
het verzet en de ontkenning in cliënten verster-
ken, dan dat zij het nieuwe bekrachtigen. In 
mijn beleving is veel coach- en therapiewerk 
gericht op het oplossen van problemen en ver-
anderen van situatie. Volgens mij gaat het er 
echter juist om te ontdekken wat het probleem 
veroorzaakt en te leren hoe we ons daartoe 
kunnen verhouden.”

“Ik heb lang gedacht, ook nog toen ik al de 
boeddhistische levensbeschouwing had, dat 
verlichting een stadium was waarin het licht 
dus alleen maar aan staat. Dat alle narigheid 
die ik met me meedroeg, al die donkerte, die 
angsten, het verdriet en de woede als sneeuw 
voor de zon zouden verdwijnen. Toen ik deze 
verwachting deelde met mijn boeddhisti-
sche leraar, keek hij me meewarig aan en 
antwoordde: ‘Maar Kees, je kent die uitspraak 
toch wel: Before enlightenment chop wood 
and carry water, and after enlightenment chop 
wood and carry water? Er gaat helemaal 
niets veranderen. Al je wonden blijf je met je 
meedragen. Verlichting is dat weten: dat er 
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helemaal niets verandert.’ Ik was een tijd diep 
teleurgesteld: ik zat toch verdorie niet voor 
niks de hele dag op dat kussen?”
“Ik zie nog veel cliënten die therapie of coa-
ching ondergaan op zoek naar die verlichting. 
Die komt er niet want er bestaat geen magic 
bullet die je kan bevrijden van alle pijn. Je moet 
een diepgaand proces ingaan met jezelf om 
vriendschap te sluiten met je demonen. Als coa-
ches nastreven hun cliënten in deze crisis alleen 
maar geluk te bieden, zijn ze toxisch bezig, 
want die begeleiding is gericht op het ego en 
niet op de verbinding met het grote geheel.” 

“De ecologische ramspoed ontwikkelt zich 
steeds verder en gaat meer losmaken bij men-
sen. Daar ligt of een dankbare of een dubieuze 
rol voor coaches. Dubieus als je coacht op het 
idee: ik wil alles accepteren wat er gebeurt in de 
wereld als dat mijn levensgeluk maar niet in de 
weg staat. We zijn consumenten van het leven 
geworden en als dat leven niet meewerkt dan is 
dat een probleem, want: ik heb recht op een leuk 
en gelukkig leven. Wanneer cliënten vastzitten in 
dat krachtenspel van overtuigingen, is er in hun 

hoofd geen ruimte voor een alternatief.” 
Door als coach te begeleiden vanuit de ver-
binding met het grote geheel, kunnen we een 
dankbare rol vervullen. Als cliënten hun rol in 
deze context herkennen en op kunnen pakken, 
ervaren ze vervulling, bedoeling en zingeving. 
Ze zijn verbonden met al het andere leven, 
maken contact met het natuurlijke levensbe-
staan en ervaren eenheid. Door concrete 
actie ervaren cliënten dat ze ertoe doen. Als 
coaches dat kunnen bewerkstelligen bij een 
grote groep mensen, vervullen ze belangrijke 
rol in deze tijd van transitie. ■

Ericka Kuyters is zelfstandig coach en redac-
tielid van het Tijdschrift voor Coaching. 
www.lifelab.nu 
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