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Need to
read
Must read voor ondernemers
Topondernemer Inez van
Oord, succesvol oprichter van Happinez, geeft in
haar fraai vormgegeven
boek Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? een
diep kijkje in de geheimen van haar ondernemerschap. Een echte must
read voor iedere ondernemer in welk vakgebied
dan ook. Van Oord toont
in dit boek vooral zichzelf.
Zonder opsmuk en goudeerlijk. Maar geeft ondernemers ook tal van inzichten en tools om weer vanuit bezieling, verbeelding en verbinding te werken.
“DOE IETS. Ik zie de tekst elke keer als ik de stad Amsterdam
uitrijd, via de Wibautstraat, onder het treinviaduct door”,
schrijft Van Oord aan het eind van haar boek. “Ik zie hem
vroeg in de ochtend, laat in de middag. Elk seizoen, donker
en licht, zon en sneeuw… Doe iets! Een oproep, die ik elke dag
bij me draag. Doe iets. Niet zomaar iets, het is meer een oproep voor bewust het juiste doen. Doen wat past bij je waarden, bij je uitgangspunten. Een kleine groep doet het al. Uit
verzet, of frustratie, maar vooral uit inspiratie. Met honderdduizenden tegelijk vormen ze een zwerm van ZZP’ers, een beweging van onderaf, die niet gestuurd wordt door geld, maar
door enthousiasme en inspiratie. Die groep gaat niet meer
voor dat ene, maar zoekt en maakt verbinding tussen idealen
en geld verdienen. Tussen ik en samenwerken met de ander.
Onze persoonlijke levens en onze bedrijven staan bol van de
regels en systemen. Als je een goed idee hebt, als je het eenzijdige denken wilt verlaten, dan past dat waarschijnlijk niet
binnen de bestaande processen, budgets, winstberekeningen
of andere verplichtingen. Jijzelf of je directeur zal de moed
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Welke boeken zijn inspirerend voor de
Ambassadeurs van het New Financial
Forum? Lennart Kik, Ivo Valkenburg
en Willem Vreeswijk gingen op zoek
en doen verslag.

moeten hebben om een nieuwe ‘eenheid’ op te richten, een
nieuw idee, los van alle bestaande wetten en regels. Daar kun
je in vrijheid uitproberen, zoeken, verbindingen leggen, en
kijken wat ervan komt. Dat is vernieuwen. Binnen complexe
systemen iets willen veranderen kan wel, maar kost jaren.”
“Waar sta je? Wat voeg je toe? Waarom? Kies je voor het totale leven of voor slechts één punt in de cirkel? Ik weet dat het
gemakkelijker is geschreven dan gedaan, maar soms moet je
hoog inzetten met je uitgangspunt, dus het advies aan mezelf, aan jou en aan alle leiders van Nederland is: voeg het
menselijke weer toe. Voeg bezieling weer toe. Voeg al die
vergeten woorden weer toe, in alles wat we doen. Dien niet
slechts het proces of het financiële systeem, prik daardoorheen. En waar de gaten vallen, is leegte… en leegte, dat weet
ik toevallig, is altijd weer het begin van iets nieuws.” (WV)
Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? Inez van Oord.
Uitgever: Kosmos Uitgevers. ISBN: 978 90 21559 87 2

Geld als instrument van liefde
Care First is een bevlogen
uitnodiging om geld in te
zetten als een instrument
van liefde. Om te bouwen
aan een nieuwe economie waarin het geld zowel mens, natuur als samenleving dient, in plaats
van andersom. De van Nederlandse afkomst Louis
Bohtlingk, woonachtig in
Schotland, beschrijft een
concept dat de wereld kan
veranderen: door Care First
toe te passen worden mensen gelukkiger, de natuur
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met respect behandeld en de aarde leefbaar gehouden voor
iedereen.
”Bij elke gedachte, emotie of handeling kunnen we onszelf,
als mens, bedrijf of organisatie, de vraag stellen: is het liefde in actie (Care First) of angst (Money First)?” Bohtlingk laat
zien dat steeds meer mensen, bedrijven en organisaties er bewust voor kiezen geld te gebruiken om liefde zichtbaar te maken. Vanuit een nieuw bewustzijn dat we allemaal onlosmakelijk verbonden zijn met al het leven om ons heen. Liefde in
actie laat de hoogste natuur binnen onszelf spreken. Het verandert de wereld van binnenuit. Onvoorwaardelijk. Zonder
verwachtingen. Om deze mensen en organisatie zichtbaar te
maken en met elkaar te verbinden heeft hij een internationaal platform ingericht: www.carefirstworldwideweb.com.
De kernvraag die als een rode draad door het boek loopt is:
Hoe ziet jouw leven eruit als liefde de hoofdrol mag spelen in al je
geldzaken? Ter inspiratie deelt Bohtlingk de antwoorden op
deze vraag van zichzelf en talloze andere mensen, jong en
oud, advocaten, bankiers en kunstenaars. Hij maakt duidelijk
dat jij en ik de wereld kunnen veranderen door op een nieuwe manier naar het geld in de wereld te kijken. Door de ogen
van liefde. Niet altijd eenvoudig, wel de moeite waard.
Care First gaat verder dan een warm pleidooi om vertrouwen,
authenticiteit en spirit te integreren in onze dagelijkse omgang met geld. Het laat zien dat het mogelijk is en het wil gelijkgestemden met elkaar verbinden om te bouwen aan een
samenleving van liefde. (IV)
Paul de Blot verzorgde een inleiding voor het boek. Belangstellenden
kunnen Louis Bohtlingk per email bereiken: daretocare@carefirstworld.com
Care First. Louis Bohtlingk. Uitgever: MultiLibris.
ISBN 978 94 60000 16 4

Hoofdrol China bij The Big Reset
De Amsterdamse journalist Willem Middelkoop is een selfmade economisch publicist. Niet gehinderd door academische kennis kwam hij in 2007 in zijn boek Als de dollar valt na
jarenlange studie tot de conclusie dat de ineenstorting van
het internationale financiële systeem “een kwestie van tijd”
was. En jawel, een jaar later brak de kredietcrisis uit. Middelkoop begon met de ‘webshop’ AmsterdamGold en werd een
succesvol zakenman.

In zijn vijfde boek – The
Big Reset, dat onlangs verscheen in een uitgebreide Engelstalige editie –
hamert hij op hetzelfde
aambeeld. Centrale bankiers hebben niets geleerd van de kredietcrisis. Sinds 2008 is de internationale schuldenberg met 35 procent gegroeid tot het astronomische bedrag van 200
triljoen dollar. De nieuwe financiële en monetaire crisis die ophanden is “kan eindigen in
een allesomvattend wantrouwen in papieren activa”. Dit zou kunnen leiden tot “een
ongekende golf van hyperinflatie, waarbij de prijzen van onroerend goed exploderen, schulden wegsmelten, de economie instort en banken wereldwijd moeten sluiten”. Veilig geachte overheidsobligaties zullen hun waarde verliezen, terwijl de prijs van edelmetalen mogelijk tien keer over de kop
gaat.
Wereldleiders die de problemen onderkennen dienen zich
voor te bereiden op een volledige ‘reset’ van het monetaire
stelsel. Het is niet denkbeeldig dat China hierbij de leiding
neemt, gezien alle initiatieven waarmee dit land de afgelopen twee jaar is gekomen (denk aan de Asian Infrastructure
Investment Bank, de New Development Bank, een nieuw internationaal betalingssysteem, maar ook aan het hamsteren
van goud). De dagen van een unipolaire wereld waarin de
dollar centraal staat, zijn volgens Middelkoop geteld. “Now,
it’s evident we are witnessing the very first stages of a global
reset, an event which will have enormous repercussions on
monetary, economic and geopolitical affairs”, schrijft hij in
het nawoord.
Aan een voorspelling waagt hij zich niet, maar in de komende tien jaar verwacht Middelkoop “de grootste veranderingen
in de financiële architectuur sinds de conferentie van Bretton Woods in 1944”. Op zijn blog (thebigresetblog.com) doet
hij verslag van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. (LK)
The Big Reset. War on Gold and the Financial Endgame.
Willem Middelkoop. Uitgever: Amsterdam University Press, 2016.
ISBN 978 94 6298 027 3. Ook verschenen als e-book.
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