
Wat brengt zeven jaar CHE jou en de wereld? 

The CHE brings me alignment between my personal 
mission and my work in the world. It brings me a 
community of people to explore together with. It 

brings me a space to innovate and learn, from which I 
can take an embodied offering into the world. 

Peter Merry, Integral Alignment Officer  

Ik heb prachtige herinneringen 
 aan de start van het CHE 7 jaar geleden in Scheveningen. Het was in feite 

 een  SDi level3-training met Don Beck en Peter als facilitator. Het fundament leggen 
voor een ‘Deltaplan voor Nederland en de wereld’ was het overstijgende doel waar we ons 
aan committeerden en meerdere dagen aan werkten. Intens en inspirerend. De basis voor 
‘Klaar om te Wenden’ werd daar gelegd en veel van de deelnemers voelen voor mij (nog 
steeds) als familie. Met meerderen van hen werk ik nog steeds en graag. Het belang van 

het CHE is voor mij dat ik in verbinding met andere ‘integral individuals’ werkelijk iets kan 
doen aan het co-creëren van de samenleving en wereld die een antwoord geeft op de 

huidige complexiteit en de onbalans op veel gebieden kan helpen keren. P + H = L 
(Perspectief + Handelen = Levenskracht en Energie). 

Het CHE brengt daardoor betekenis en hoop in mijn leven. 
Dank je wel. 

Gertjan Broekman, Media Exposure Coordinator 

CHE nodigt mij telkens uit een vollediger mens te zijn met alles wat ik 
in mij draag. De spirituele dimensie in mijzelf verder wakker te maken 
en te integreren in mijn dagelijks doen en laten, zeer verbonden met 

het aardse en het gewijde. Ik voel mij gesteund praktijk te ontwikkelen 
en in de ontdekkingsreis te geloven in mijzelf als bron voor het niet-
weten, voor nieuwe manieren van werken en verbinden. Dat maakt 

tastbaar hoe we in relatie staan, betekenisvol vanuit Zijn. En draagt bij 
ons co creatie vermogen. CHE maakt dit doen deelbaar, overdraagbaar 

en werkt magnetiserend en katalyserend. Met plezier en gemak, 
wrijving en glans – alles van het leven is in onze cirkel en mag er zijn. 

Ik dank CHE daarvoor en ik dank mijn gezin Maarten, Marianka en 
Christiane voor het mede op weg gaan. Het Universele Hart vergroot 

zich. In liefde bloeiende.  
Anne-Marie Voorhoeve, Strategic Connector 

 
Van het co-initiëren van het Global Cooperative Forum tot het 
begeleiden van teams en het faciliteren van co-creatie-dagen – 
alles wat ik nu in de wereld doe, kan ik bieden door wat wij als 

CHE NL de afgelopen zeven jaar aan bestuurs-, besluit- en 
werkvormen hebben gepionierd. Mede door de sterke CHE-praxis 
ben ik geworden die ik altijd dacht te kunnen zijn. Voor mij is het 
CHE vooral een community of practice waar wij vast oefenen hoe 

we in een wereld van eenheid zullen leven. 
Lisette Schuitemaker, Organisational Space holder 

Het CHE is voor mij een broedplaats voor 
bewustwording, een aanjager van bewust doen en 

een thuis voor bewustzijn. 
Arjen Bos, CHE Synnervate Lead 

 

 
Het CHE is mijn thuis! 

 
Diana de Groot, 
 Office manager 

 



Wat brengt zeven jaar CHE jou en de wereld? 

Inspiratie - hoop - vertrouwen - realiteitszin - twijfel 
- kwetsbaarheid - kracht - bedding - gewijd 
partnerschap - zin - ambitie - werk (aan de 
winkel)… en weer inspiratie - hoop - etc.! 
Jasper Rienstra, Rep link Synnervate circle 

 

Het CHE is voor mij een plek waar ik me, samen 
met anderen, kan ontwikkelen in relatie met de 

wereld. We doen zelf zo veel en goed mogelijk wat 
we zeggen dat gedaan moet worden. Daar hou ik 

van, daar wil ik aan bijdragen. 
Leidje Witte, Salon Coördinator 

‘For me the encounter with CHE started with an amazing feeling of recognition 
and coming home, created with “Klaar om te Wenden” – the event that 

brought together hundreds of people within a period of two weeks, to generate 
a movement of genuine care for conscious development of humans and society. 

In the years after that CHE brought me a platform, a playground, a personal 
learning curve and the acquaintance of some of the most beautiful people I’ve 

met thus far. This organization and movement keeps amazing me in the 
development it goes through, the conscious steps it takes and the 

organizational and personal learning that is invoked through its energy. CHE 
has a purpose and a place in today’s world that is merely beginning to develop. 

The essence of discovering uncharted territory and bringing that across and 
leading by example in what is and what could be, makes this a foundation; an 
organization and a movement to want to be a part of for the years to come!’ 

Allard de Ranitz, Constellation Host 

CHE heeft mij in de afgelopen jaren gegeven, bewustwording over 
integraal werken en naar het leven kijken. Veel interessante 

ontmoetingen en bijeenkomsten die mij een completer mens hebben 
gemaakt en daardoor van meer waarde voor de wereld, tenminste 

dat denk ik. CHE heeft mij onder andere met Synnervate en door 
middel van de Salon heel interessant werk en nieuwe uitdagingen 
geboden. CHE is een plek of podium waar ik kan oefenen met mijn 

verschillende talenten en kan uitzoeken wat wel en niet bij me past. 
Wendela Schenk, Synnervator 

Zeven jaar CHE: Mijn eerste contact met het CHE was als 
thuiskomen. En na al die jaren voelt het nog steeds als een thuis; de 
mensen, de sfeer, de openheid en het continue zoeken naar dat wat 

zich wil laten zien.  
Jan de Dood, Financial strategist 

 

CHE is voor mij: 
My tribe, soul mates in action! 

Ard Hordijk, Research lead 



Wat brengt zeven jaar CHE jou en de wereld? 

Het CHE betekent voor mij... 
 
• een stap naar heelheid 
• integratie van zijn en doen 
• leren en experimenteren 
• inchecken 
• ont-moeten en samenwerken 
• op een betekenisvol pad zijn  
• met slimme liefdevolle mensen 
• ruimte ervaren 
 
Koen Bunders, CHE Web master 

 

For me the CHE is a source of inspiration for living my life with 
purpose, compassion and in service of the whole. Guided by its sacred 

vision, and with the loving support of its heartfelt and dedicated 
Souls, I am constantly invited, challenged, encouraged and energized 

to live my true self and to play my part in co-creating a world that 
lives up to its glorious potential. For this I am deeply grateful and I 
feel proud and honored being part of this wonderful organization. 

 
Edwin Holwerda, SDi Quality Lead 

Eerlijk gezegd weet ik niet precies hoe lang ik bij het CHE 
‘rondscharrel’.  

  Klaar om te wenden was niet eens de eerste kennismaking met het 
CHE dus volgens mij is het al een tijdje. Ik noem het gescharrel omdat 
ik er in het begin een wat ambivalente verhouding mee had, ik wist 
niet zo goed hoe met het CHE te zijn. Later begreep ik dat het een 

ambivalentie in mezelf was: enerzijds opkijken tegen al die mensen die 
zich zo vanzelfsprekend lijken te verbinden met het intellectuele 

gedachtegoed van Don Beck: the Spiral Dynamics en de betere wereld 
nastreven, anderzijds, wat dieper en kwetsbaarder was er een wens 

me hier aan over te geven. Niet zozeer aan het intellectuele 
gedachtegoed als wel het staan voor dat wat er werkelijk nodig is. 

Dankbaar ben ik voor de openheid van het CHE voor mensen in proces. 
Voor het ‘begrijpen’ van het CHE via de retreats en de salons. Hoe 

meer ik samenviel met mijn werkelijke zelf, hoe meer ik met 
terugwerkende kracht begrijp dat juist de CHE een plek was waar ik 

toch bleef scharrelen om vervolgens aangemoedigd te gaan en te 
staan voor dat wat zich wil ontplooien. In mij, via mij, met anderen, in 
de wereld. Ik herinner mij de Nieuwjaarsspeech van Peter dit jaar: in 

wezen is het geen keus dit te doen, ik kan niet anders, ik heb dit 
blijkbaar te doen. Juist op die dag had ik dat ook uitgesproken bij een 
bijeenkomst met Fred Matser: het lijkt zo nobel wat we doen maar, 

voor mij gesproken, ik heb geen keus, dit (transformatie in healthcare) 
wil gebeuren  en ik heb me daar bewust aan ‘overgeleverd’.  Bewust 

beschikbaar gesteld waarbij het CHE een bron blijft om adequaat 
afgestemd te blijven. Prachtig toch ;-) 

 
Anja Wolters 

Het CHE betekent voor mij ‘thuiskomen’.  Zeven jaar geleden maakt 
ik kennis met Spiral Dynamics. Daarmee kreeg ik een taal waarmee ik veel 

van mijn ervaringen een plaats kon geven. Ervaringen die te maken 
hadden met gedrag en ontwikkeling van mensen zowel individueel, in 

groepen als in de samenleving. Binnen het CHE heb ik ook een andere taal 
gevonden, een taal om vanuit body, mind, heart and spirit met elkaar 

samen te werken. Het is heel bijzonder om te ervaren dat dit mogelijk is 
en ik wens dat het CHE in de komende jaren deze ‘schat’ aan de wereld 

kan schenken.  
Leida Schuringa,  Synnervator 

Het CHE is de plek waar ik pionier 
met verwanten. Het biedt 

omstandigheden waarin ik continu 
wordt uitgedaagd om mijn grenzen te 
verleggen, en me te verwonderen over 
wat mogelijk wordt in co-creatie met 

het leven en tevens plat op de grond te 
stuiteren in al mijn menselijk 

onvermogen. En daarin gewoon samen 
te blijven met mijn maten.  

 
         Marinet Ritz, Integrity Guardian 

 


