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NIEUWS ………………
Denkend over mijn bijdrage aan ons moof.nws dacht ik ineens: “laat ik dicht bij het
woord nieuws blijven”.
Nieuws? Wat is dat dan? Welke impact heeft nieuws, op ons, op onze omgeving, op
anderen, op de wereld om ons heen?
Vanuit mijn professionele gezichtsveld werd het nieuws in 2019 gedomineerd door alle
berichtgeving en publicaties rond de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De inmiddels
welbekende WAB. De spreekwoordelijke kruitdampen zijn inmiddels opgetrokken. We
zijn een aantal loonrondes verder; we hebben alweer een twintigtal nieuwe klanten
mogen verwelkomen en onze bestaande klanten, jullie, de ruggengraat van ons
bestaansrecht, zijn allen trouw gebleven aan onze visie op de WAB: Waardig Anderen
Belonen. Dat is fijn en geeft ons dagelijks energie en inspiratie om door te gaan! Dank
daarvoor! Dat wil ik graag eens onomwonden gezegd en geschreven hebben.
Echter het nieuws wordt, hoe onverwacht ook, gedomineerd door het coronavirus.
Wereldwijde impact. Al wekenlang. En terecht, want het gaat hier om onze gezondheid!
Die van ons allemaal. Wie wij ook zijn en waar wij ook wonen. Ik heb geen verstand van
virussen. Mij raakt de menselijkheid, onze kwetsbaarheid. Een kwetsbaarheid die vraagt
om zorgen voor elkaar! Heel recent las ik nog op LinkedIn een publicatie met als thema:
we kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen. Laten we dat
dan doen; blijven doen. Zeker nu, maar eigenlijk altijd.
Natuurlijk, en hoe gevoelsmatig
tegenstrijdig ook, iedere dag
begint opnieuw en iedere dag
eindigt ook weer. Ongeacht al
de impact van het nieuws van
die dag. In die waan is het goed
om af en toe samen stil te staan
bij de dingen die er echt toe
doen. Daarover samen de
dialoog aan te gaan.
Voor Moofpeople is dit nieuw,
maar wij hebben het besluit
genomen om dit jaar enkele
dialoogtafels te organiseren.
Voor en samen met jullie.
Natuurlijk, op inspirerende locaties, maar vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen
en samen onze visies te delen over onderwerpen die er toe doen. Graag ontmoeten wij
jullie daar en leren we van en met elkaar hoe ‘zorgen voor’ zich ook in onze dagelijkse
werkelijkheid een vastere plek kan veroveren. Binnenkort volgt er meer ‘nieuws’ hierover!
Barneveld, 3 maart 2020
Namens het gehele Moofpeople team,
Adrie Achterberg
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