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“Verandering kost tijd”  

CHE-Salon over het Klimaat en ons  

Op 9 februari ging Eva Rovers met ons in gesprek over Integraal leiderschap. Eva is bekend om haar 

boeken over burgerraden, democratie, klimaat. Ze neemt ons mee in haar ontwikkelingspad als 

Integraal leider. Tijdens haar jonge kinderjaren had ze twee verlangens: astronaut worden en 

zeehondjes redden. Dat jonge kind bleef daarna een tijdje 

stil maar ontwaakte weer in 2010. Eva ontdekte dat je het als 

individu niet alleen kunt en dat er een maatschappelijke of 

collectieve volwassenwording nodig is om de grote 

problemen van de mensheid aan te pakken. Het gaat niet 

alleen om technologische veranderingen maar vooral om 

een mentale shift. Burgerraden kunnen daarbij helpen. Een 

Burgerraad is een gelote groep mensen die een afspiegeling 

van de samenleving is. Die groep informeert zich over een 

bepaald onderwerp en zoekt via deliberatie en dialoog naar 

common ground. Zo worden oplossingen bedacht. Dit proces 

zorgt ervoor dat het algemeen belang en de lange termijn leidend zijn. Eva geeft twee lessen mee die 

ze zelf heeft geleerd namelijk: geweld helpt niet en verandering kost tijd.  

Gevraagd naar hun associaties met Integraal leiderschap in het verhaal van Eva noemen de 

deelnemers: Energiek, authentiek, aanstekelijk, de grenzeloosheid van het omniversum als 

uitgangspunt, vanuit overvloed kijkend naar mogelijkheden, je doet het gewoon, maar doe het vooral 

niet alleen, geloof in dat we het als mensen kunnen, hard werken en duurzaam, individu en 

collectief, er komt een idee bij je binnen en dan bewandel je dat pad, een lerend pad en precies, 

luisterend wat er binnenkomt, scherp in het kiezen van je weg.  

 

Vragen voor de breakoutgroepen: Wat betekent het voor jou om voorloper te zijn ten dienste van 

het geheel? Hoe houd je jezelf fris, open en beschikbaar? Waar raakt dit voor jou aan Integraal 

Leiderschap? 

 

Reacties: Break - transform – create. De Integraal leider kijkt naar wat er nu is en hoe daar openingen 

te vinden zijn voor verandering. Durven manoeuvreren in the edge of the unknown. Tegensprekers 

en nieuwe blikken opzoeken, die houden je fris. Voorloper zijn maakt gelukkig, het gaat over wie je 

echt bent en echt wilt zijn. Overgave, de moed om je over te geven aan het niet-weten, meegaan in 

wat zich aandient en er op te vertrouwen dat het veld ons thuis brengt. Radicale onwetendheid en 

dan zien en ontdekken. Vanuit het niet-weten werken, maar ook verantwoordelijkheid voelen en 

aansluiten op de stroom. Als je dat vanuit focus doet, kun je effectiever zijn. Hoe houden we ons fris: 

bewust leven vanuit de gift die je bent, het niet alleen doen, ruimte houden en stilte in ons leven 

koesteren.  

 

Wat is de betekenis van deze salon voor jou persoonlijk?  

Ik hoef het niet alleen te doen maar kan er op vertrouwen dat mijn stapjes deel van het geheel zijn. 

We zijn veel meer met elkaar verbonden dan we denken. Ik voel me verantwoordelijk en kan slechts 

beperkt dingen doen, maar we doen het samen. Ik voel een verbinding in onze expeditie en wat ons 

uniek maakt. We mogen ook wel wat meer risico nemen, de verbondenheid blijft. Het lef hebben om 

het echt anders te doen, keuzes maken. Ik ben on track en besef onze verbondenheid. Als je efficiënt 

wilt zijn heb je focus nodig. Als je je bewust bent van wat wringt of niet meer past, kun je heel 
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dichtbij weer een stap zetten en dat maakt het meer gefocust. Maar het loslaten van dingen is soms 

heel pijnlijk. De werkelijke stroom beweegt altijd daaronder in de gestage rust.  

 

Wat is de betekenis van deze salon voor de wereld?  

We hebben maar één moment en dat is nu. Nu moeten we ook handelen. De tijd van verduren is 

voorbij. Alles wat we doen, doet er toe. De impact kan enorm zijn. Hoop en geloof: jouw actie komt 

ten goede aan het geheel. Voorbij aan het cynisme: iedere stap doet er toe. Het kan met één iemand 

beginnen. We are one: als je één iemand bereikt, bereik je iedereen.  

 


