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Welkom!
Wat leuk dat je net als ik blijkbaar wordt getriggerd door alle veranderingen die gaande zijn in de wereld en op

zoek bent naar wat jij je kind kunt meegeven op weg naar de toekomst. Zijn of haar toekomst!

De afgelopen periode ben ik op zoek gegaan naar de achtergronden van al deze veranderingen, naar andere
perspectieven, naar antwoorden en - wat mij betreft het belangrijkste - er ontstonden steeds weer nieuwe

vragen. In dit e-book neem ik je graag mee op mijn ontdekkingstocht tot op heden. Wat zijn de spelregels van
de 21ste eeuw en hoe maken onze kinderen straks in deze nieuwe wereld het verschil? 

Let wel, het verschil maken gaat in mijn woordenboek niet om de hoogste citoscores moeten halen en straks de
meest succesvolle CEO van het land worden. Het gaat ook niet om altijd gelukkig moeten zijn. 

Ontdek in dit e-book waar het wel om gaat!
  

Daarbij verbind ik diverse theoretische inzichten en persoonlijke verhalen aan elkaar tot een samenhangend
geheel en koppel dit aan mijn ervaringen als moeder.  

Ik snap dat je niet zit te wachten op ellenlange wetenschappelijke teksten of een dikke pil. Vandaar dat ik je in
dit e-book figuurlijk meeneem op een korte citytrip naar de toekomst. Zo'n korte break waarin je er echt even uit

bent, een andere sfeer proeft en tot jezelf komt zonder dat er continu iemand roept 'pap, mam, weet jij...'

liefs,

Karin

Dus neem dit e-book mee in je hangmat (gewoon de bank of wc volstaat ook), pak er wat te drinken bij en neem
een momentje voor jezelf. Ik neem je graag in 4 tussenstops mee naar bestemming 'de 21ste eeuw'. 

Tussenstop 1:       de hoofdstad van de 21ste eeuw
Tussenstop 2:       de cultuur van de 21ste eeuw
Tussenstop 3:       het symbool van de 21ste eeuw
Tussenstop 4:       de reisleiders van de 21ste eeuw
 In tussenstop 1 vertegenwoordigen de verschillende wijken van de hoofdstad de ontwikkelingen die op ons af komen

in de 21ste eeuw. De tussenstop over cultuur geeft je een beeld van DE 10 eigenschappen waarmee je het verschil
maakt in de 21ste eeuw. Tussenstop 3 vertelt je welke balans helpend is in de 21ste eeuw. Tussenstop 4 geeft je

een beeld van de ondersteuning die we de kinderen van nu kunnen geven op weg naar de volwassene van de 21ste
eeuw. Als extra bonus eindig ik met 9 boekentips. Boeken die mij hielpen in mijn ontdekkingstocht naar antwoorden.        

 
O' ja, en dan nog even dit. Na het lezen hoor ik graag jouw gedachten en perspectief. Oftewel, voed mij alsjeblieft

met nieuwe vragen en beelden, zodat we samen tot meer komen.

Fasten your seatbelts....... 
 

Hoe jouw kind met NXT-GENERATION-PWR het verschil maakt in de 21ste eeuw!



Wie ben ik?

Ik ben Karin en ik ben ook een 'ouder'. Een ouder van twee kinderen. 
Van Mijs van 12 en van Driek van 10. 

Ik ben een ouder die - net als jij - haar kinderen alle geluk van de wereld gunt. Die ziet dat de wereld aan het
veranderen is. Die ervaart dat hardwerkende en passievolle leerkrachten overlopen van alles wat ze al moeten

doen om aan de normen van de Westerse wereld te voldoen. Ze werken vooral van citotoets naar citotoets, omdat
dit in the end toch nog steeds de eindtermen zijn waar zij (en onze kinderen) op worden afgerekend. Uiteraard;

rekenen en taal zijn enorm belangrijk. Maar maakt dat alleen onze kinderen klaar voor de 21ste eeuw?
 

Mijs en Driek hebben het geluk dat ze op een fantastische school zitten, waar gelukkig veel aandacht is voor de
skills die nodig zijn in de 21ste eeuw. Tegelijkertijd, zelfs al heb je een leerkracht die hier aandacht voor heeft......
Zij kunnen het niet alleen. Wij hebben als ouders ook nog iets te doen om onze kinderen straks af te leveren als
volwassenen die klaar zijn voor DE nieuwe realiteit. Maar hoe dan als we niet eens weten hoe het werk van de

toekomst eruit ziet?
 

Met deze overdenkingen in mijn hoofd ben ik op onderzoek uitgegaan. Ik ben TED's gaan kijken (inspirerende
toespraken), podcasts gaan luisteren, boeken gaan lezen, naar symposia gegaan, ik ben naar verhalen van

anderen gaan luisteren en ik ben gewoon eens gaan kijken wat er om mij heen gebeurde. Dit alles heb ik in een
blender gedaan en ik ben gaan schrijven. Met als eindvraag aan mijzelf: " Waarom dit alles alleen voor jezelf

houden?" Als je dit doet, hoe ben je dan een 21ste eeuw voorbeeld voor jouw kinderen? Gooi die jas van 'wie-ben-
ik-om-dat-te-doen' af en deel met anderen! 

 
Zie hier dit e-book waarin ik graag met jou deel wat ik ontdekte over de spelregels van bestemming 'De 21ste

eeuw' en hoe onze kinderen in deze nieuwe wereld het verschil kunnen gaan maken.
 

Zoals gezegd; ik neem je mee door deze materie alsof je op een citytrip bent. De eerste tussenstop is de
hoofdstad van de 21ste eeuw. Met wijken die de ontwikkelingen van dit nieuwe tijdperk vertegenwoordigen.

 
Daar gaan we....

Deze foto 
van ons drieën 

is gemaakt 
in de moestuin 
van de school 

van Mijs en Driek. 
Toevallig 

(of toch niet 
helemaal toevallig...) 

voor het boek 
met de toepasselijke naam 

' Geluk werkt door' .



Tussenstop 1; de hoofdstad van de 21ste eeuw
De hoofdstad van een bestemming voelt altijd groots en meeslepend aan. 

Hier gebeurt het, hier moet je zijn. 
Zo ook de hoofdstad van de 21ste eeuw. Tegelijkertijd heel anders dan de 20ste eeuw. 

Ik neem je graag wijk voor wijk mee en vertel je meteen iets over de verschillen 
tussen de twee hoofdsteden.

Wijk  van de radicale innovatie

In deze wijk hebben de inwoners het lef
en de moed om alles wat ze tot dan toe
kenden, dachten en wisten overboord te
gooien. Ze verbeteren geen bestaande

dingen, ze creëren vanuit niets iets waar
de rest van het land ook gretig gebruik

van wil maken.
 

Zo anders dan de wijk van 'verbeteringen
en efficiency' zoals we die in de 20ste
eeuw zien. Daar maken ze bestaande

dingen beter. Mooi werk natuurlijk, maar
deze wijk zou het niet overleven in de

21ste eeuw. 
 

Wanneer de mensen van de 20ste eeuw
nog nadenken, heeft de buurvrouw van

de 21ste eeuw al iets totaal nieuws
gemaakt dat de verbetering 

van de 20ste eeuw in 1 klap overbodig
maakt.  

De digitale wijk

Een bijzondere wijk is dit.
Het aantal inwoners is niet

zo groot. Dat is ook niet
nodig, want de computers

en de digitale platforms
doen alles wat nodig is.

 
 Door deze wijk kunnen de

mensen in de andere wijken
heel snel tot de juiste

informatie komen. Via de
digitale platforms vinden
mensen uit heel het land
elkaar op thema's die hen

bezighouden.     



De netwerkwijk

In deze wijk vinden mensen elkaar tijdelijk - meestal via de digitale wijk,
maar ook persoonlijk - om met elkaar iets van de grond te krijgen. Ze
vormen ongewone combinaties die zich verbinden en samen tot iets

geniaals komen. Dan verbinden ze zich weer met anderen om samen iets
anders te creëren. 

 
Weet je hoe ze dat in de 20ste eeuw doen? Daar bepalen de baas en de
regels wat de mensen moeten doen. Vaak gaat het er dan vooral om zo

weinig mogelijk kosten te maken en zo veel mogelijk winst in korte tijd. Er
zijn geloof ik wel eens mensen uit de 20ste eeuw in deze wijk geweest. Die

vonden het niks. Ze waren de weg kwijt. Er was niemand die ze vertelde wat
ze moesten doen.     

De wijk van de rechterhersenhelft

In deze wijk geven de mensen hun linkerhersenhelft (het denken en de ratio)
wat rust en maken ze vooral gebruik van hun rechterhersenhelft. Op vakantie

naar de 20ste eeuw is die linkerkant namelijk totaal overprikkeld. 
 

Dat kan ook prima, want door heel het land neemt de digitale wijk een groot
gedeelte van de linkerhersenhelft over. En het mooie is, die doet dat 100.000

x beter en sneller dan de mens. Computers zorgen voor de data, de
berekeningen en ze zijn het geheugen van het land. 

 
Daardoor hebben de mensen in deze wijk alle ruimte voor creatiekracht en

om hun intuïtie te gebruiken. Je wil niet weten hoe dit de wijk radicale
innovatie helpt om tot nieuwe dingen te komen. 



De netwerkwijk

De wijk van BALANS

De wijk van de georganiseerde chaos

De mensen in deze wijk kunnen iets magisch. Het lukt ze om
zichzelf steeds weer opnieuw uit de comfortzone te halen. 
Op hun wijkplein staat een groot standbeeld van 'leegte en

vertrouwen'. Rondom dit standbeeld spelen ze met elkaar, ze
doen dingen die ze nooit deden, ze laten zich verwonderen en
experimenteren er op los vanuit het niets. Ze raken daar enorm
verward, maken fouten bij het leven en dat vinden ze nog leuk

ook. Want ze weten en dat vertrouwen hebben ze; hoe meer
verwarring en fouten, hoe meer mooie dingen er ontstaan. Als je

het maar wil zien. 
Het lijkt dat een groot kris kras door elkaar lopend zooitje, maar

met al die rituelen die ze gebruiken voelen ze aan dat dit de
bedoeling is en dat verwarring altijd het begin is van iets nieuws. 

Als ze het proces maar hun gang laten gaan en dit proces met
wendbaarheid tegemoet treden. 

 
Zo anders dan de mensen in de wijk 'orde en regelmaat' die te
vinden is in de 20ste eeuw. Daar hebben ze geen plein, veel te

veel onrust. Alleen gelijklopende straten en opeenvolgende
nummers. Af en toe is er een nummertje kapot, maar dan maken
ze die gewoon weer. Zo weten de mensen precies waar ze aan

toe zijn. Fijn hoor! Ik hoorde laatst wel dat er iemand was geweest
die de nummertjes had verplaatst. Grote paniek en niemand wist

wat te doen. Gelukkig was er een vakantieganger uit de 21ste
eeuw, die wist er wel raad mee.



De wijk van BALANS

De  groene en circulaire wijk
De mensen in deze wijk zijn heel
erg in balans. Ze weten iedere
dag opnieuw wanneer het tijd is
voor het een of tijd is voor het

ander. Is het tijd voor:
actief of passief
buiten of binnen
samen of alleen
orde of chaos
lawaai of stilte

geven of krijgen
praten of zwijgen

wakker zijn of slapen
etc..

 
Het een is niet beter dan het

ander. Het een ontstaat uit het
ander. Het overzien van beide
polen levert de bewoners meer

evenwicht. Het een is op bepaalde
tijdstippen meer passend dan het

ander. 
 

Dat ontdekken ze niet via de klok
die er hangt, maar door naar

zichzelf te luisteren en te zien wat
de context op dat moment vraagt.

Morgen kan het tijd zijn om de
andere kant weer wat meer

aandacht te geven. 

De mensen in deze wijk kopen
praktisch niets zelf. Ze delen het
merendeel van dat wat nodig is

met anderen. Of het nou om
kennis gaat, om muziek of om de
grasmaaier. Ook transformeren
ze producten die ze niet meer
nodig hebben tot iets nieuws.

 
 Deze bewoners weten wat ze in

hun mond stoppen. Omdat ze
alles wat ze eten zelf maken of

lokaal inkopen. 
 

Ook zijn deze bewoners veel in
de natuur. Ze laden zichzelf op
en tegelijkertijd zien ze zo hoe

het met de natuur is gesteld. Dat
vertelt ze steeds weer opnieuw

of ze goed of minder goed
zorgen voor het huis dat ze in

leven houdt. 



Het mooie van deze hoofdstad 
van de 21ste eeuw is dat al deze wijken 

een samenhangend geheel vormen. 
De ene wijk kan niet zonder de andere. Op een heel
natuurlijke manier ontstaan er in de rest van het land
allerlei initiatieven die dat wat gebeurt in de hoofdstad

raken. De wijken in de hoofdstad vormen impliciet 
het voorbeeld voor de rest van het land, 
maar dat wordt niet door de hoofdstad 
zelf bepaald. Dat proeven en ervaren 

de mensen zelf door hun ogen en oren 
goed open te houden.  

En hoe vind je het tot nu toe op deze citytrip? Maak je klaar voor de
volgende tussenstop; de cultuur van de 21ste eeuw. 

 
Maar eerst.... in de actie!



Tussenstop 2; de cultuur van de 21ste eeuw
Op bestemming 'De 21ste eeuw' geldt een krachtige cultuur die het land vooruit brengt.
De cultuur van de 21ste eeuw kent 10 belangrijke elementen. Die samenvattend alles

te maken hebben met ZIJN en DOEN.

8. Doorzetten 

7. Lef / moed

1. verwondering

2. creatiekracht

9. zelfstandigheid

ZIJN DOEN

10. Balans tussen ZIJN en DOEN

3. verbondenheid

6. faalkracht

4. intuitief vermogen

5. wendbaarheid



3. Verbondenheid

In de 21ste eeuw gaan mensen
op zoek naar meerdere

oplossingen voor 1 probleem.
Ze bedenken nieuwe ideeën die

waarde hebben voor de
maatschappij. Ze werken die
ideeën uit en ze scheppen

letterlijk iets uit niets.   

2. creatiekracht

In de 21ste eeuw kijken mensen met een nieuwsgierige blik om zich heen. Met een
open houding onderzoeken ze dat wat ze verwondert. Door het stellen van vragen

krijgen ze zicht op dat wat ze nog niet wisten. Door nieuwsgierigheid komen er
steeds nieuwe wegen, nieuwe ervaringen en nieuwe oplossingen op hun pad. 

Je hoeft in de 21ste eeuw niet het masker van de 'alwetende'  op te zetten. Je mag
in de 21ste eeuw iets 'niet weten'. Dat wordt zelfs gewaardeerd, want daardoor

ontstaan nieuwe dingen.  

1. verwondering

De mensen van de 21ste eeuw
stellen zichzelf kwestbaar op en
laten zichzelf open zien aan de

ander. Ze horen, zien en
waarderen de mening van de

ander. Ze doen alle moeite om
de ander te begrijpen en zetten

daar hun eigen mening en
oordeel naast. Zo komen ze

samen tot meer en dit stelt ze in
staat om te geven en te

ontvangen.



6. faalkracht

De mensen in de 21ste eeuw
stimuleren elkaar om hun intuïtie te
volgen. Hun hart vertelt ze wat ze te
doen staat, ook al is het niet meteen

duidelijk waarom. 
Anders dus dan bepaalde keuzes wel of

niet maken uit een gevoel van angst,
onzekerheid of een andere emotie die

de keuze beïnvloedt. 

4. intuïtief vermogen

5. wendbaarheid

De mensen van de 21ste
eeuw lukt het om zich aan te

passen en van richting te
veranderen, als dat van

belang is en de context daar
om vraagt. Ze houden zich

niet uit angst vast aan dat wat
ze hadden of willen in de kern

terug naar hoe het was. 
Ze handelen vanuit de

mindset om verder te willen,
om de wereld opnieuw te

exploreren. De mensen van de 21ste eeuw
experimenteren er op los. Daardoor

maken ze heel veel fouten. Die
fouten stoppen ze niet onder het
tapijt. Ze zien die fouten als een

mooie leerervaring en die delen ze
graag. Zodat niet alleen zij ervaren

wat wel en niet werkt, maar anderen
ook. 



8. Doorzetten 
7. Lef / moed

In de 21ste eeuw leven
mensen samen die als het
lastig wordt niet opgeven,

maar lastigheid zien als een
hobbel die je hebt te

overwinnen. Hobbels die als je
er naar durft te kijken allerlei
informatie geven over wat je

nog te doen hebt om verder te
komen. Mensen stimuleren
elkaar om die hobbel niet te

ontwijken, maar om er
doorheen te gaan. Omdat je
na die hobbel iets mooiers

ervaart dan je ooit voor
mogelijk had gehouden.

In de 21ste eeuw wonen
mensen die elkaar

stimuleren om lef en moed
te laten zien. Niet het soort

moed waarbij je een masker
op doet en dan het podium
op gaat. Ze bedoelen hier
een ander soort lef en de

moed. Ze voelen hun angst,
hun kwetsbaarheid en hun
onzekerheid en kijken het

aan. Tegelijkertijd besluiten
ze om zichtbaar te worden,
hun angsten naast zich te
zetten op het podium en
'het' dan toch te doen. 

9. zelfstandigheid
In de 21ste eeuw leven mensen die in staat zijn om hun eigen ideeën vorm te

geven en hier zelfstandig in kunnen handelen. Op basis van reflectie over de eigen
ideeën en de input van anderen, komen ze via onafhankelijk denken in zichzelf tot

hun eigen conclusies. 



10. balans tussen zijn en doen

 Deze ingrediënten samen maken een samenleving die zichzelf steeds weer
opnieuw kan uitvinden.  

 
 
 

Zo, en nu even tijd voor 'niets' en iets te drinken. Geniet even een paar
minuten van het zonnetje (tenminste, ik hoop dat die schijnt) en mijmer een
eind weg. Daag jezelf daarna uit met de tussenstop 2 challenge. Zie ik je

morgen weer terug bij tussenstop 3.

In de 21ste eeuw hebben mensen de
voelsprieten om ieder moment van de dag te

weten wat op dat moment nodig is: 
meer ZIJN en minder DOEN of minder ZIJN en

meer DOEN. 
 

Is het bijvoorbeeld nu helpend om even door te
zetten, of is het zinvoller om even achterover te
leunen, de chaos in je hoofd te omarmen en er

op te vertrouwen dat de tussentijd z'n werk doet. 



 Het standbeeld symboliseert de overgang van de twee werelden. Bij de
20ste eeuw ligt de nadruk meer op DOEN zoals presteren, deadlines,

acties en manifesteren. Alleen die kant van de medaille gebruiken is in de
21ste eeuw niet meer houdbaar. In de grensstreek van de 20ste eeuw

voelen ze dat al aan; in de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat mensen de
balans vinden tussen ZIJN en DOEN. 

 Op de brug van bestemming 'de 20ste eeuw' naar bestemming 'de
21ste eeuw' staat HET symbool van de 21ste eeuw; een standbeeld van

de tuimelaar. 

Onder dit standbeeld op die brug hangt een groot plakaat. 
Weet je wat daar op staat? 

 
Dat zie je in de onderstaande afbeelding. 

 

tussenstop 3: HET symbool van de 21ste eeuw



Het ZIJN is wie je bent. Het is je basis en die is verbonden met
de levensbron. Het geeft je bezieling, inspiratie en creativiteit.
De basis om in de flow te raken. Je oriënteert je op de wereld

met je gevoel. Hierdoor is er gevoel voor humor, creëer je sfeer
en voel je aan wat er gaande is en nodig. Vanuit je ZIJN ben je
uit op verbinding. Heb je aandacht en zorg voor relaties en de
omgeving (milieu en maatschappij). Vanuit je ZIJN word je een
teamspeler en netwerker. Je creëert draagvlak voor je wensen
en je hebt oog voor context en de procesgang der dingen. Het
ZIJN geeft je het geduld en vertrouwen dat het wel goed komt.
Het al goed is zoals het is. Gevoel en intuïtie zijn belangrijke

middelen om je mee op de wereld te oriënteren. 

Als je DOET wil je jezelf neerzetten. Het DOEN stelt je in staat
om je domein af te kaderen. Je bepaalt hiermee richting en
koers. Je geeft vorm aan ideeën en je realiseert ze ook. Het

denken is het middel om je mee op de wereld te oriënteren. Met
onderscheidingsvermogen zie je verschillen, maak je

onderscheid. Door wilskracht, moed, ambitie en
doorzettingsvermogen realiseer je je plannen. Het DOEN heeft
vertrouwen in het eigen kunnen, gaat uit van feiten en logica en

is zeer doelgericht.



Meer over 
ZIJN              en              DOEN

Doen/actieve principe
-daadkracht
-doelgericht
-ondernemerschap
-vertrouwen in eigen kunnen

zijn/passief of ontvangende 
principe
-aantrekkingskracht
-procesgericht/overgave/
ontvankelijk
-kunnen zijn met wat er is
-vertrouwen dat het goedkomt

Denken
-helderheid scheppen
-van feiten en logica uitgaan

Voelen
-sfeer creëren
-aanvoelen wat nodig is,
aanvoelen waar het om gaat
 

Vormkracht
-vorm geven aan ideeën
gesteld zijn op
identiteit/autonomie
-leiding geven

Onderscheid maken
-grenzen stellen, uitsluiten
--prioriteiten stellen, structuur
aanbrengen
-beslissingen durven nemen
-zakelijk en persoonlijk scheiden
-oordelen, standpunt hebben

Verbinden
-flexibel zijn, insluiten
-zorg hebben. voeden, liefhebben
streven naar consensus
-goed kunnen netwerken
-mening uitstellen, open staan,
luisteren

Bezieling/levengevend principe
-originele ideeën hebben, kansen
zien
-gesteld zijn op passie en
genieten
-andere inspireren,
enthousiasmeren



En dan gaat het om mezelf zichtbaar maken. Aan de ene kant dus iets te
veel DOEN aan het werk. Aan de andere kant ook iets te weinig. Ik hoor
veel meer mensen in mijn omgeving worstelen met hetzelfde. Maar laat
ik het vooral bij mezelf houden; beide punten hebben niet altijd het
beste in mij naar boven gebracht. Herken je dit?  
 
En nog iets.... Ik weet niet hoe jij hier naar kijkt, maar ik gun de
kinderen van nu een volwassen leven waarin ze DOEN en ZIJN aan
elkaar verbinden. Want dat is waar de 21ste eeuw om staat te springen
en dat is waarmee zij het verschil gaan maken. Dat is niet egoistisch of
narcistisch. Daarmee leveren ze zichzelf EN de maatschappij van de
21ste eeuw een grote dienst.  De vraag is alleen; Hoe dan? En hoe kunnen
wij als ouders dit begeleiden? 
 
Hierover op de 4e dag van de 5-daagse NXT-GENERATION-PWR meer...

En dan nu een persoonlijk verhaal....
 
Als ik naar mezelf kijk ben ik langzaamaan steeds
meer mee gegaan in het DOEN. Ik stond altijd 'aan'
vanuit de overtuiging dat hard werken loont. Aan de
andere kant vond en vind ik het nog steeds wel lastig
om een ander element van DOEN te laten zien. 



tussenstop 4: de reisleiders van de 21ste eeuw

Zoals je begrijpt ontstaat de cultuur die zo kenmerkend is voor de 21ste
eeuw niet vanzelf. Natuurlijk ontstaan er veel dingen organisch. Tegelijkertijd
is er wel iets nodig om de top te bereiken.  En dat iets, dat zijn de reisleiders.

Ook wel de sherpa's van de 21ste eeuw genoemd.

Je kent ze vast wel; de sherpa's. In de 20ste eeuw ondersteunen zij de
bergbeklimmers op weg naar de top. Zij zijn er ook in de 21ste eeuw, maar

dan om de inwoners van de 21ste eeuw te ondersteunen en te begeleiden in
hun leven. Deze sherpa's bepalen niet de eindbestemming van het pad dat

de inwoners van de 21ste hebben te bewandelen. 
 

De inwoners van de 21ste eeuw hebben zelf keuzes te maken en een route
te vinden, die past bij wie zij zijn en bij wat zij willen. En als de inwoners niet

weten wat ze willen of de weg kwijt zijn? Dan houdt de sherpa halt. Dan
neemt de sherpa samen met de inwoners rust. 'Je weet het even niet?' Dat

komt wel weer goed, geef het de tijd! 
 

Wanneer de inwoners er weer klaar voor zijn, volgen ze het pad op weg naar
de top. De sherpa zet de kennis die hij of zij heeft om in wijsheid. Natuurlijk,

sherpa's lopen voor in kennis over allerhande zaken, maar die kennis
houden ze in hun rugzak tot het moment dat het nodig is en de inwoners er

om vragen. 



De inwoners van de 21ste eeuw zijn geen lege huls, waar je zo maar een
bak met kennis in kunt gooien. Die ze dan kopiëren en uitvoeren. Dat werkt
niet in de 21ste eeuw.  Niet de 'alwetendheid' van de sherpa staat daarom

centraal, maar de dienstbaarheid. De sherpa's geven advies als er om wordt
gevraagd door de inwoners. Het begeleidingsproces van de sherpa's loopt

niet via een vooraf bekende rechte lijn. Het is meer een interactief en
circulair proces dat ze samen met de inwoners ervaren tijdens hun

ontdekkingsreis in de 21ste eeuw.

De manier waarop de sherpa's ondersteunen en begeleiden helpt enorm bij de
keuzes die de inwoners van de 21ste eeuw maken en de kansen die ze

grijpen. Zonder deze sherpa's was het onmogelijk om de wijken te creëren die
zo kenmerkend zijn voor de hoofdstad van de 21ste eeuw. Om over de cultuur

nog maar te zwijgen.
 
 
 
 

  

GOUD waard dus in de

21ste eeuw 

die 'sherpa' reisleiders!



een persoonlijke noot

Tja, en dan is het de vraag hoe het er bij ons aan toe gaat. 
Hoe ziet mijn reisleiderschap er thuis uit? Laat ik daar helder

over zijn; ik ben niet de perfecte ouder. 
De ene dag denk ik; 'ik heb best iets weg van een sherpa

vandaag'. Veel vaker lijkt het bij ons thuis meer op een all-
inclusive paradijs waar alles van top tot teen is geregeld door

de reisleider van 'hotel papa en mama'. 
Dat lijkt misschien ideaal, maar dat is het niet. Want op dit

soort dagen eindig ik meestal als een politie-agent. Dan zit ik
niet alleen mijn kinderen in de weg, maar mezelf nog het

meest.    
Misschien is onze opvoeding alles bij elkaar het best te

omschrijven als een kwestie van 'vooruit stuntelen'  in de
richting van zelfstandige kinderen die klaar zijn voor.... 

Ja, voor wat eigenlijk? 

Laat dat dan weer perfect bij 
de 21ste eeuw passen.. 

Hoe gaat het 

er bij jou 

thuis eigenlijk 

aan toe? 

 
 



Gelukkig hebben we de foto's nog.......  

Nog een laatste persoonlijke noot

Herken je dit? Ben je er heerlijk even tussenuit geweest. Kom je thuis; zit je meteen weer helemaal in de dagelijkse
beslommeringen en lijkt je break weer een eeuwigheid geleden. 

 
Voor dit soort momenten hebben we gelukkig......... de foto's! 

 
Tijdens jouw citytrip heb ik ook wat foto's geknipt. Kun je weer even terug naar de 21ste eeuw.  Ik heb de foto's ook

heel brutaal meteen even voor je bewerkt. Gewoon omdat het kan. En nee, ik heb geen rimpels weg gehaald. Dat was
namelijk helemaal niet nodig. 

Ik heb de foto's van de citytrip gemixt met de werkelijkheid van de dag nu. Met het leven van kinderen die nog een heel
leven voor zich hebben en van ouders die hun kinderen al het geluk van de wereld gunnen. Van ouders die zich

afvragen hoe hun kinderen straks - als volwassenen - het verschil gaan maken in de 21ste eeuw. 
Ik sluit graag af met een persoonlijke 'noot' foto. Gewoon omdat het kan.... 

behoefte aan radicale innovaties
groene en circulaire economie
digitale wereld
netwerkmaatschappij
behoefte aan georganiseerde
chaos
behoefte aan balans 
focus op rechterhersenhelft

Wat zijn de kenmerken van de 21ste eeuw?

Met welke eigenschappen maak je het verschil in de 21ste eeuw? 

ZIJN DOEN

1. verwondering
2. creatiekracht
3. verbondenheid
4. intuïtief vermogen
5. wendbaarheid
6. faalkracht
 

7. lef en moed
8. doorzetten
9. zelfstandigheid
 

10. balans tussen ZIJN en DOEN



Hoe maken we als ouders het verschil?

Dan ontstaat er
NXT-GENERATION-PWR en maken de kinderen van nu 

HET verschil 
in de 

21ste eeuw!

Nog een laatste persoonlijke noot

Tja, en dan is het de vraag hoe het er bij ons thuis aan toe
gaat. Laat ik daar helder over zijn; 

ik ben niet de perfecte ouder. 
De ene dag denk ik; 'ik heb best iets weg van een sherpa

vandaag'. Veel vaker lijkt het bij ons thuis meer op een all-
inclusive paradijs waar alles van top tot teen is geregeld

door de reisleider van 'hotel papa en mama' . Dat lijkt
misschien ideaal, maar dat is het niet. Want op dit soort

dagen eindig ik meestal als een politie-agent. Dan zit ik niet
alleen mijn kinderen in de weg, maar mezelf nog het meest.    

Misschien is onze opvoeding alles bij elkaar het best te
omschrijven als een kwestie van 'vooruit stuntelen'  in de
richting van zelfstandige kinderen die klaar zijn voor.... 

Ja, voor wat eigenlijk? 

Laat dat dan weer perfect bij de 21ste eeuw passen.. 

Dienstbaar als een sherpa!



Wil je nog even in je ' citytrip' hangmat blijven namijmeren?  
Blijf lekker liggen zou ik zo zeggen...

 
En pak er als je er klaar voor bent een lekker boek bij! 

 
 

https://youtu.be/kQjtK32mGJQ


Boekentips bonus


