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Doelstelling en activiteiten – Stichting Wereld Ronde Tafel 1993 – 2025

Plan, visie en beleid
Tijdens de afgelopen decennia hebben de diepere oorzaken die ten grondslag liggen aan de
huidige wereldwijde veranderingen in onze samenlevingen op een krachtige manier
bijgedragen aan de behoefte, aan de roep om de opkomst van een vernieuwde visie, zoals
die opklinkt vanuit de sectoren en de geledingen van de nationale en internationale
samenlevingen, en hun economie. Een toenemend aantal mensen is ervan overtuigd dat de
werkwijzen en methoden van de “oude wereld”, en in het bijzonder die van voor de recente
wereld crisis (2008) niet langer meer voldoen aan de noden van de mensheid en van onze
planeet, de Aarde; mensen zoeken nu naar creatieve en inspirerende oplossingen voor de
huidige grote diversiteit van talloze sociale, politieke, religieuze en ecologische problemen.
Deze grote en groeiende behoefte aan vernieuwing heeft haar wortels in veranderingen die
overal in de hele wereld te vinden zijn, en die onze samenlevingen in toenemende mate
zullen beïnvloeden. In iedere sector van de huidige nationale en internationale samenleving,
zijn al bekende en nog (gedeeltelijk) onbekende ontwikkelingen in opkomst, die hun
“vertaling”, aanpassing en presentatie in een nieuwe visie nastreven. Zij behoeven de
inbreng van velerlei experts, professionals en onderzoekers voor het formuleren van een
innovatieve, educatieve en culturele strategie, en de algehele integratie daarvan in onze
samenlevingen.
De sociale betekenis van een nieuwe visie kan worden beproefd en getest met zowel
intuïtieve alsook met duurzame methoden, door middel van publicaties, ontmoetingen,
bijeenkomsten, vergaderingen, conferenties, “retreats”, seminars en workshops, alsook door
het ontwikkelen van nationale en internationale contacten met “out of the box” aanverwante
geesten, creatieve denkers, geïnspireerde mensen, enzovoort. Het resultaat van dergelijke
contacten kan leiden tot praktische concepten, zoals bij voorbeeld een “handboek voor
innovatieve vernieuwing” voor beleidsmedewerkers en beleidsmakers, werkzaam in de
politiek, onderwijs, en andere semi-overheidsinstellingen of gezaghebbende instituties en
private ondernemingen, met duurzaamheid en leefbaarheid als hun leidend principe. Hierbij
inbegrepen is de ontwikkeling van vele diverse netwerken, waardoor uitstekende kansen
ontstaan voor het publiceren en verspreiden van innovatieve ideeën. De nationale en
internationale vrijwillige deelname in bovengenoemde activiteiten heeft het bestaan
aangetoond van een goed verankerde en wijd verspreide steun.

Ideeën, educatie en beleidsontwikkeling
De stichting Wereld Ronde tafel (opgericht in Nederland, in 1993) is een klankbord voor het
veranderende beeld van de mens en voor de nieuwe ideeën, die vanuit de nationale en
internationale samenlevingen naar voren komen. We mogen de toekomst met vertrouwen
tegemoet zien, vanuit de erkenning van het wetenschappelijke feit, dat de drang voor
verandering en vernieuwing altijd zal blijven bestaan. Het menselijke bewustzijn groeit, en
zoekt naar nieuwe vormen in alle sectoren van menselijk ondernemen, waardoor deze
ontwikkelingen – mede door middel van educatieve activiteiten – hun weg naar een juiste
manifestatie kunnen vinden. Het is speciaal aan deze taak, dat de stichting Wereld Ronde
Tafel al haar energie wil wijden. Hierbij moeten wij er rekening houden, dat innovaties met
tegenstand te maken zullen krijgen, vooral van diegenen, die hechten aan conservatisme,
en aan de (materiële) belangen die daarmee samengaan.
Een opkomende visie omtrent de nationale en de internationale samenlevingen, die tot
ontwikkeling is gebracht door “lifelong-learning” programma’s, is onmisbaar voor
beleidsmakers en voor de activiteiten van netwerk-organisaties (als flexibele, vitale
organismen).
Visie-ontwikkeling
Het ontwikkelen van een visie kan alleen slagen in een sfeer van vertrouwen en in
samenwerking met die groepsinitiatieven, instellingen en organisaties, waar mensen bereid
zijn met elkaar samen te werken op een duurzame basis, en waar diensten worden verleend
en gedeeld op een vertrouw-wekkende en vrijwillige basis.
De ruimte en de vrijheid, die nodig is om de visie om te zetten naar tastbare vormgevingen,
is een primaire behoefte voor alle deelnemers. Om deze reden moeten financiële belangen
ondersteunend zijn, en bij voorbeeld geen investerend beperkende claims voor ontwikkeling
en rendement opleggen. Het is belangrijk om belangstellenden te informeren, te inspireren
en te stimuleren, om met ons mee te denken en om antwoorden te vinden op vele vragen,
zoals:
* Vanuit welke visie benaderen wij de vraagstukken van de mensheid?
* Hoe en met welke ideeën, concepten, disciplines, middelen, methoden en opties,
kunnen wij innovaties introduceren en integreren?
* Hoe en onder welke voorwaarden kunnen wij onze werk- en leefomgeving
aanpassen voor zulke verbeteringen en innovaties?
* Wat kunnen wij doen voor het verbeteren van het algemeen welzijn, in relatie tot
een juiste en evenredige verdeling van de welvaart?
Het doel van de stichting
Het doel van de stichting Wereld Ronde Tafel is: het inspireren, stimuleren en steunen van
nieuwe visies, nieuwe ideeën, nieuwe concepten en initiatieven vanuit alle geledingen van
de nationale en internationale samenleving en het bevorderen van deze doelstellingen in de
meest brede zin van het woord.
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De stichting tracht onder meer een dergelijk breed geformuleerd doel te bereiken door het
steunen van die interdisciplinaire initiatieven en projecten – en het bevorderen daarvan met
behulp van educatieve middelen en methoden – die aan het doel van de stichting
beantwoorden. Hiervan maakt het stimuleren van internationale contacten deel uit, zoals:
1. Het doen van onderzoek en het beschikbaar stellen van beleidsstudies, “case”
studies en praktijkstudies;
2. Het bevorderen van uitwisselingsprogramma’s tussen lokale, nationale en
internationale groepen;
3. Het organiseren van en het deelnemen aan workshops, seminars, ontmoetingen,
bijeenkomsten, vergaderingen, seminars, conferenties en retreats.
Secondaire doelstellingen van de stichting
1. Het herstellen en behouden van ons levende erfdeel op de planeet Aarde, met
daarbij inbegrepen alle daaraan gerelateerde disciplines zoals het totale planetaire
milieu, economie, handel en industrie, educatie, volwassenen onderwijs en training,
gezondheidszorg en de integratie daarvan met daarbij (meer) praktische
toepassingen via een verbeterde communicatie.
2. Het inrichten van de werk- en leefomgeving op een dusdanige manier, zodat dit
het ontwakend bewustzijn stimuleert en helpt ontwikkelen, alsmede de wederzijdse
tolerantie en het zelfvoorzienend vermogen van en tussen groepen binnen en tussen
onze samenlevingen.
3. Het stimuleren van (een geest of “spirit” van) wereldburgerschap, die een
evenwicht door welzijn en voorspoed moge brengen, door het initiëren en
bevorderen van nationale en internationale projecten in alle (sub)sectoren zoals
aangegeven in punten hierboven.
Enkele van onze trainingen
1. Een leraar en mentor worden inzake “het toepassen van wijsheid”.
2. Duurzame economie en financiën.
3. Coöperatief Leiderschap.
4. Preventieve en psychologische voorwaarden voor genezing.
5. Educatie en curriculum vernieuwingen.
6. Correctief en Creatief Denken (gedachtenvorming creatie).
7. Technologisch aangestuurde vernieuwingen en de potentieel positieve invloeden
daarvan op de samenleving.
8. De kunst van unanimiteit.
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Onze didactische methoden
1. Onze leraren zijn professionals en hebben universitair en/of hogeschool onderwijs
voltooid.
2. Wij passen state-of-the-art e-learning faciliteiten toe.
3. Wij faciliteren virtuele en “fysieke” bijeenkomsten (summer schools, conferenties,
trainingen, retreats en seminars).
4. Wij bieden non-profit en not-for-profit een permanente ontwikkeling aan vanuit een
internationaal, interdisciplinair curriculum en platform.
5. Wij bieden subjectieve en praktisch toepasbare educatieve ondersteuning aan
voor initiatieven als “community building.
6. Meditatie als een centraal staande praktijk beoefening, voorziet in een innerlijke
stabiliteit en kracht te midden van een voortdurend veranderende wereld.
1993 - 2009
Gedurende de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft de stichting vele kleine en grotere
educatieve projecten uitgevoerd in nationale en internationale samenwerking.
1993 – 1995: In samenwerking met diverse educatieve NGO’s, het uitvoeren van een aantal
educatieve trainingsprojecten voor en met vrijwilligers.
1996 – 1999: Een driejarig educatief trainingsprogramma voor diverse groepen
(gezondheidszorg en onderwijs) in de republiek Tsjechië (gefaciliteerd door het Praags
Nationaal Museum en de Universiteit van Liberec) met en voor vrijwilligers.
1998 – 2005: De realisatie van het doel van de stichting door het uitvoeren van
ondersteunende initiatieven voor een aantal educatieve non-profit instellingen (voor het
middelbaar en hogeschool onderwijs).
2005 – 2009: Gedurende deze jaren werd een aantal kleine educatieve projecten
gerealiseerd, alsmede een periode van fundamentele bezinning en ontwikkelingen voor
nieuwe psychologische methoden die hun grondslag vinden in de grote diversiteit van
menselijke problemen. Deze nieuwe psychologische methoden werden “vertaald” in een
dienstverlening, gericht op het algemene, algehele welzijn tezamen met educatie voor
volwassenen, waardoor trainingen konden worden aangeboden, gericht op een stabiele
menselijke ontwikkeling, in directe relatie tot de uitdagingen en de crises in de huidige
dagelijkse wereld.
2009 - 2014
2009 – 2015: De voortdurende ontwikkeling van websites voor educatie en training in
combinatie met een uitgebreid en divers curriculum voor internationale educatieve projecten
(volwassenen onderwijs en training) voor en door professionele vrijwilligers:
1. De “Academy of Wisdom Teaching Europe”.
2. De “School on the Art of Meditation”.
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2010 – 2011: Een vrijwillige non-profit bijdrage aan een medisch project op holistische
grondslag voor kanker patiënten in Denemarken (locatie te Humlebaek, ten noorden van
Kopenhagen) met een praktijk voor klank-en-kleur therapie en consulten.
2011 – Een retreat en een training op de Monte Veritas, Ascona (Switzerland) met een
Italiaans – Zwitserse groep.
2011 – Een retreat en een training op het eiland Iona (Schotland) met een internationale
groep.
2012: Deelname aan een internationale conferentie in Ojai (California - USA), waarbij het
netwerk van de stichting werd uitgebreid met contacten in Noord Amerika (USA en Canada).
2013: Deelname aan een internationale conferentie (WSI) in Stony Point (New York - USA)
waarbij het netwerk van de stichting werd uitgebreid met contacten in Noord Amerika, Zuid
Amerika en Europa.
2013: Het organiseren van een langdurige Summer school periode (6 weken) in Californië
(USA) en British Columbia (Canada) voor een internationale groep deelnemers. De
conferenties in 2012 en 2013 resulteerden in het vestigen van een duurzame internationale
coöperatieve alliantie in de staten Californië en Colorado.
2013: Educatieve ondersteuning voor het oprichten van een in de USA geregistreerde nonprofit organisatie (de ILWSC) in Nevada City (State of Californië - USA) gebaseerd op Artikel
ARTS-PB-503 (c) (3) (Artikelen voor de inschrijving als rechtspersoonlijkheid van een nonprofit instelling voor het algemene publieke welzijn).
2014 – 2018
2014: De ontwikkeling van meer gevorderd curriculum, bestemd voor gebruik via het internet
(life-long-learning).
2014: Deelname aan en het verzorgen van presentaties voor een internationale virtuele
conferentie (Wisdom Gathering) met een verwant educatief initiatief, actief in drie
continenten (Amerika, Europa and Australië), in Estes Park (nabij Denver, State of Colorado
– USA).
2014: Deelname aan een internationale conferentie (USR, met een verwant educatief
initiatief) in Phoenix/Mesa (state of Arizona – USA).
2014: Deelname aan een internationaal retreat in Blou/Samur (Frankrijk), ter ondersteuning
van de introductie van wijsheid en cultuur in West - Europa.
2014: De organisatie van een internationale Herfst Conferentie voor vrijwilligers van een in
de USA geregistreerde non-profit organisatie (de ILWSC) op het gebied van educatie en
training (voor volwassenen) in Ojai (State of California – USA).
2015: Deelname aan een werk- en studie groep (Wisdom Gathering) voor het ontwikkelen
van een educatief curriculum (voor volwassenen) en voor internationale educatieve
samenwerking in Boulder en Estes Park (nabij Denver; State of Colorado – USA).
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2015: Deelname aan een internationaal retreat in Blou/Samur (Frankrijk), ter ondersteuning
van de introductie van een veranderende wijsheid en cultuur in Europa.
2016: De ontwikkeling van een nieuw en gevorderd Europees curriculum voor de stichting,
geschikt voor gebruik via het opgebouwde netwerk.
2017: Deelname aan een nationaal seminar nabij Den Bosch (Ned), ter ondersteuning van
de introductie van oosterse en westerse wijsheid en cultuur in Europa.
2017: Deelname aan een werk- en studie groep (Wisdom Gathering, in de maanden mei en
augustus) voor een centrum voor educatie en training op academisch niveau in Estes Park,
(State of Colorado – USA).
2018: Deelname aan een internationale virtuele conferentie over verwante educatieve
initiatieven, actief in drie continenten (Amerika, Europa en Australië), in Estes Park (nabij
Denver, State of Colorado – USA).
2018 – present
2018 – heden: Een professionele (gevorderde) training met deelnemers uit Europa, Noord
Amerika en Australië, in Estes Park (State of Colorado – USA). Deze educatieve training is
tot op heden voortgezet, o.a. door middel van wekelijkse web-seminars.
2019 – Deelname aan een werk- en studie groep (Retreat nabij de Mont Blanc, Les
Houches - Frankrijk) voor educatieve ontwikkelingen op academisch niveau en voor
toekomstige trainingen.
2019: Deelname aan een seminar nabij Den Bosch (Nederland), ter ondersteuning van de
introductie van oosterse en westerse wijsheid en cultuur in Europa.
2019 – Een “Research and development” project in samenwerking met Franse partners voor
een educatief annex “healing” centrum in de Vogezen nabij Straatsburg (Frankrijk).
Samenvatting van projecten
In de periode van 2009 – 2014, heeft de stichting een uitgebreid, veelzijdig curriculum
ontwikkeld, tegelijk met een groeiend internationaal netwerk voor de educatie en training van
volwassenen. In de periode van 2014 tot op heden (2019) heeft dit netwerk zich verder
uitgebreid door het frequent gebruik van bijeenkomsten, retreats, conferenties, workshops
en “webinars” (enkele honderden sessies) voor een diversiteit van meer gevorderd educatief
curriculum en training programma’s. Tijdens die periode tussen 2014 en heden, werd een
aantal internationaal deelnemende vrijwilligers medewerkers van de academie (een
duurzaam project van de stichting) en zij ontwikkelden zich tot leraren, psychologen en
medici voor een aantal specifieke studies en trainingen.
Toekomstige perspectieven
Een centraal thema in deze educatie en training voor onze toekomst, is het ontwikkelen van
het menselijk bewustzijn, en het stabiliseren van de menselijke psychologie en geest, zodat
mensen beter worden gekwalificeerd voor de diversiteit en de complexiteit in hun levens,
hun werk en hun eventuele bijdrage aan de nationale en de internationale samenlevingen.
Het belang hiervan verdient te worden benadrukt, terwijl onze wereld nu een periode
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doormaakt van uitdagingen van een toenemende tendens op sociaal, economisch, politiek,
spiritueel en milieutechnisch gebied.
Ook om die reden beschouwt het curriculum van de stichting de drievoudige totaliteit van het
menselijke wezen (fysiek – psychologisch – spiritueel, maar vrij van religieus dogma) en
diens relaties met de dominante sectoren van menselijk ondernemen in al onze
samenlevingen, zoals gezondheidszorg, psychologie, religie, wetenschap, politiek,
economie en financiën in een verband met planetaire – solaire – kosmische relaties, bezien
vanuit een nieuw psychologisch – spiritueel perspectief.
Onze planning voor de periode tot 2025 voorziet de continuering van onze visie via:
1. Het verder uitbreiden van ons netwerk via de sector van educatie en training voor
de professionele mens.
2. De voortdurende steun aan het ontwikkelen en de groei van het menselijk
bewustzijn, psychologische stabiliteit en innerlijke kracht - in een wereld die in een
permanente staat van verandering verkeert, met name op de gebieden van politiek,
educatie, spiritualiteit, leefmilieu, economie en financiën.

Stichting Wereld Ronde Tafel
Klaas Hoekstra MHD MMS
Voorzitter Stichting Wereld Ronde Tafel
Almen (Gelderland), September 30, 2019 Nederland
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