
Ik ervoer dat aikido een bijzondere weg is om in
balans te zijn met mezelf, de ander en mijn omge-
ving.
Een aantal elementen van deze leerervaring beschrijf
ik hieronder, omdat ik denk dat ze toepasbaar zijn
voor collega’s of een bewustzijn opleveren van dingen
die je al jaren doet.

HHeett  bbeeggrriipp  AAiikkiiddoo
Het Japanse woord Aikido bestaat uit drie lettergre-
pen.AI betekent o.a. balans, harmonie en ontmoe-
ting.KI betekent o.a. ‘levensenergie, ademkracht’.
DO, vergelijkbaar met het Chinese woord ‘tao’, staat
voor de weg.
De twee eerste lettergrepen samen, Aiki, hebben een
zelfstandige betekenis: samenvoegen. 
Het hele woord Aikido betekent ook ‘vertrouwen’ en
‘in relatie zijn’.
In plaats van het uitschakelen van je tegenstander
gaat het bij Aikido om het inschakelen van je mede-
stander. In volledige alertheid met jezelf en van je
omgeving voorzie je welke beweging je nodig hebt om
in samensmelting met je aanvaller de juiste beweging
te maken vanuit zijn en jouw energie.

KKoouuddee  hhaannddeenn
Bij de eerste handdruk constateerde Aalt Aalten dat
ik zeer koude handen had. Hij liet me weten dat ik
te veel in mijn kop zat, te veel mijn hersens gebruikte
en te weinig mijn gevoel hieraan koppelde. In de loop
van de tweedaagse bijeenkomst merkte ik, tijdens de
oefeningen die we deden om aikido te ervaren, dat de
drie-eenheid hoofd, hart en buik meer in harmonie
was. Ik kreeg als vanzelf warme handen. Nog steeds,
zeker als ik een tijdje achter mijn laptop heb gezeten,
worden mijn handen koud. Ik realiseer me dan dat
ik te veel met alleen met mijn hersens bezig ben. Ik
stop, loop naar buiten, haal diep adem en verbind
me met mijn natuurlijke omgeving. De ervaring om
meer dan alleen mijn hoofd te gebruiken levert
(naast warme handen) altijd ook weer meer creativi-
teit op. 

Wie heeft mij in mijn werk als opleidingskundig
adviseur, als architect van leertrajecten, het meest
geïnspireerd? Ik denk hierbij aan: Blanchard, Covey,
Plato, Leon de Caluwé en Hans Vermaak, Csikszent-
mihalyi, Kolb, Joseph Kessels, Cora Smit, Henk
Maas, Daniël Offman en De Bono. Hun gedachten-
goed draag ik bij me als ik aan het werk ben bij mijn
opdrachtgevers, als ik samen met collega’s opleidings-
kundige interventies initieer, als ik onder mijn dier-
baren verkeer. 
En dan mist er nog één. De naam die mij het eerst te
binnen schiet: Aalt Aalten, aikido-meester. Dus in
deze Helden! geen naam die internationaal bekend
is (alhoewel een enkele internationale topsporter
gebruikmaakt van zijn indringende inzichten),
seminars voorzit, lijsten van publicaties achter zijn
naam heeft staan. Een nog levende Nederlander, die
naast zijn werkzaamheden binnen de vechtkunst
aikido en zijn bijdragen aan organisatieontwikke-
ling, tijd vrijmaakt om mensen ‘ki’ te laten ervaren. 

TTwweeee  ddaaggeenn  aaaann  hheett  wweerrkk  mmeett  AAaalltt  AAaalltteenn
In een tweedaagse aikido-bijeenkomst, geleid door
Aalt Aalten, heb ik een aantal ervaringen opgedaan
die me sterk gevormd hebben en die vanaf dat
moment ook onderdeel uitmaken van mijn professie.

Aal t  Aa l ten
Aalt Aalten

Aalt Aalten werd in 1949 geboren in Zeist. Hij studeerde Sociale

Wetenschappen en Psychomotorische Therapie. Al tijdens zijn

studie volgde hij een opleiding voor ademtherapie en startte ver-

volgens een praktijk in deze behandelwijze (een van de drie in

Nederland). Inmiddels houdt hij zich al meer dan 35 jaar bezig

met het beoefenen van krijgskunsten en de vertaling daarvan

naar het dagelijkse leven, topsport en het bedrijfsleven. Hij is

directeur van trainingsbureau Unitive Management BV in De

Schiphorst (Meppel).
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ZZiijjnn,,  ddooeenn  &&  hheebbbbeenn
De aikidobijeenkomst heeft me nog een ander 
inzicht gegeven. Het inzicht betreft drie wezenlijke
werkwoorden: zijn, doen & hebben. Aalt Aalten
maakte me duidelijk dat je deze drie werkwoorden 
op verschillende manieren kunt ordenen.
• Startend vanuit ‘hebben’: ik wil alles bezitten, ik

zal daar tot het uiterste mijn best voor doen, zelfs
overgaan tot stelen en ik verlies hierbij het contact
met mijn integere zelf.

• Startend vanuit ‘doen’: ik doe mijn best, werk
hard, neem geen rust, ben niet echt in contact met
mezelf, raak burnt-out en heb dientengevolge niet
veel meer.

• Startend vanuit ‘zijn’: ik ben, ik mag er wezen, ik
weet dat dit goed genoeg is, dat ik er toe doe. Ik
beschik over een natuurlijke kwaliteit van aanwe-
zigheid, ik kan helder zien en weet precies wat ik
moet doen. Ik krijg als bijna vanzelfsprekend alles
wat ik wens: weerloosheid, geluk, stilte en verbin-
ding, flow. 

Ik streef ernaar vanuit mijn kern en dus mijn kern-
competenties te leven en werken. Door op twee benen
te gaan staan, goed te ademen, energie te putten uit
mijn omgeving, hoofd, hart en buik te verbinden.

AAiikkiiddoo  iinn  ddee  wweerrkkpprraakkttiijjkk  vvaann  eeeenn  oopplleeiiddiinnggsskkuunnddiigg
pprroojjeeccttlleeiiddeerr
Als projectleider van opleidingskundige ontwikke-
lingstrajecten zoek ik naar de inspiratie van de pro-
jectteamleden, inhoudsdeskundigen, managers en
andere betrokkenen. Vanuit mijn levensenergie (ki)
verbind ik me met de opdracht en de mensen. Mijn
‘ki’ maak ik voelbaar in het projectteamoverleg. Mijn
(tijdelijke) collega’s horen mijn enthousiasme voor
het project en het beoogde resultaat vanuit mijn
innerlijke vakmanschap. Ze ervaren ook mijn zin in
mensen, mensen die ik graag ontmoet in hun per-
soonlijke kracht. Juist die verschillende krachten pro-
beer ik samen tot meer kracht te bundelen en deze
energie in een vloeiende samenbeweging te benutten. 

KKrraacchhtt  vviinnddeenn  iinn  vveerrbbiinnddiinngg
Een belangrijke oefening gedurende de hele twee-
daagse was de volgende:Je zit op je knieën met je
bovenlijf rechtop. Je ademhaling is op orde.
Je ervaart zowel ‘ki’, de levensenergie en ademkracht
in jezelf als ‘ai’: de balans en verbinding met je
omgeving. 

Je verricht de volgende opdracht: buig voorover en
raap een denkbeeldig kostbaar en zeer breekbaar sie-
raad op en leg het vervolgens weer net zo voorzichtig
terug.

Een ander duwt met twee vingers tegen je borstbeen
en probeert je omhoog te duwen.
Op het moment dat je de drie-eenheid van hoofd,
hart en buik, (ofwel aiki: de samenvoeging van je
eigen essentie met je omgeving) voor elkaar hebt, zal
het niet mogelijk zijn voor de ander om je uit balans
te brengen. Je voelt zijn duwbeweging maar dit ver-
sterkt jouw kracht in verbinding met de ander.

‘‘HHooee  ddiieeppeerr  jjee  ddee  kkeerrnn  rraaaakktt  hhooee  mmeeeerr  eenneerrggiiee  eerr  vvrriijj--
kkoommtt’’
Mensen beschikken over onaangeboorde talenten en
krachten. Als het nodig is kunnen we die succesvol
aanwenden. Hoe leren we die nu bewust in te zet-
ten?

In de loop van de twee dagen werd mij duidelijk dat
ik tot veel in staat ben als ik:
• met beide benen op de grond sta; 
• me bewust ben van de grond die mij draagt; 
• ervaar dat de zwaartekracht mij op mijn plek

houdt; 
• hoofd, hart en buik in samenspraak met elkaar

benut; 
• verbinding heb met mijn omgeving. 
Zo voel ik me kerngezond, verbonden, creatief en
boordevol energie.



WWeerrkk  mmaakkeenn  vvaann  lleerreenn
Als opleidingskundig adviseur streef ik
ernaar om het leren en ontwikkelen op
de werkplek van diverse organisaties te
laten plaatsvinden. Het werkoverleg is
hiervoor één van de aangewezen plaat-
sen. Opvallend vaak vindt dit werkover-
leg plaats in een ambtelijk/politieke
sfeer. De deelnemers komen te laat, heb-
ben zich niet goed voorbereid, nemen
deel vanuit zwarte denkhoeden, kiezen
positie, verdedigen eigen belangen. Het
ontwikkelen en leren is nu zeer beperkt.
Mensen lijken vooral te kiezen voor bot-
sing van belangen. Ik spreek de deelne-
mers van het werkoverleg aan op twee
punten: 
1. Ik wil dat ze gaan praten over hun

passie voor hun werk.
2. Ik wil dat er onderwerpen aan de

orde komen die hen helpen hun werk
beter te doen. 

Ik meet het succes van het werkoverleg
af aan de mate van energie waarmee
mensen het werkoverleg verlaten. Heb-
ben zij meer energie dan waarmee ze
erin kwamen, dan is het goed. Dit
vraagt van alle deelnemers een profes-
sionelere opstelling. Juist deze professio-
nele opstelling ligt dicht bij het vakman-
schap, de competenties, de kernkwalitei-
ten, kernenergie, ‘ki’ van de deelnemers.

Het is goed toeven in een ‘gezelschap’
van mensen die met hart en ziel met
elkaar overleggen hoe het werk beter
kan en afspraken maken over hoe zij
dit morgen al willen verwezenlijken.

NNooooiitt  mmeeeerr  jjee  bbeesstt  ddooeenn!!
En dan een prettige tip van Aalt Aal-
ten: ‘stop met je best doen’. Vanuit ‘ki’
en ‘aiki’ volgt de ‘do’ en doe je vanzelf
de goede dingen. Het startpunt van het
rijtje werkwoorden ‘zijn, doen & hebben’
is immers zijn en niet doen!

Op mijn wekelijkse badmintonavond
gebeurt er ook iets bijzonders als ik
mijn ‘aikidobewustzijn’ hanteer. Ik voel
de verbinding met mijn racket, ben me
zeer bewust waar ik ben, waar mijn
maatje staat en wat de tegenstander wil
en doet. Dan wordt het ineens heel een-
voudig om de shuttle daar te krijgen
waar ik het ook wilde. Ik forceer niets,
het is er gewoon. Hoofd, hart en han-
den werken energierijk samen. Als ik
dan vervolgens weer mijn best ga doen,
verkramp ik en mis ik of sla ver uit.

EEeenn  hheelldd??
Aalt Aalten een held? En ik topprofes-
sional of topbadmintonner? Nee,
gewoon mensen die vanuit ‘ki’ mensen
bereiken in hun ‘ki’ en deze krachten
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samenbrengen (‘aiki’), waardoor voor
beiden in harmonie meer energie ont-
staat. Zo zijn we in vertrouwen samen
(‘Aikido’)! 

Warner Immink werkt als oplei-
dingskundig adviseur bij EMC. Hij
treedt op als opleidingskundig pro-
jectleider, visieontwikkelaar, archi-
tect van leertrajecten, als binder &
boeier van opleidings- en manage-
mentteam en als coach.
warner.immink@o3.nl
Met dank aan Aalt Aalten

Li teratuur
Oorverdovende Stilte beschrijft elementen van

de aikidobijeenkomst.Dit boek wordt in

eigen beheer uitgegeven, en is alleen ver-

krijgbaar voor hen die een cursus bij Aalt

Aalten volgen. 

Promotieonderzoek bij M.Weggeman: ‘De

toegevoegde waarde van Aikido voor het

bedrijfsleven’. Verwachte publicatie in de

loop van 2005.

Website: www.aaltaalten.nl


