Profiel

Voor ondernemers op
zoek naar inspiratie
In de Achterhoek is een ruim aanbod aan trainingsfaciliteiten voor bedrijven. Geen enkele is er
echter zo uniek als Aarde-Werk de Stegge. In het buitengebied van Winterswijk-Kotten ligt de
duurzaam verbouwde schoppe van Jan-Willem van de Velde en Gea Boessenkool. OostGelderland Business toog diep de Achterhoek in en nam een kijkje bij de Stegge.
Wat in 2005 begon als een fietsvakantie
in de Achterhoek, bleek het begin van een
nieuwe fase te zijn in het leven van Van
de Velde en Boessenkool. De verliefdheid
van toen heeft zich inmiddels verdiept tot
een diepe en blijvende liefde en dankbaarheid hier te mogen wonen en werken.
Van de Velde: “We kunnen hier onze
droom, eens begonnen in het stadse Den
Haag, verder realiseren en werkelijkheid
maken: bouwen aan en werken in een zo
duurzaam mogelijk leefsysteem voor
mens, plant en dier.”
Volgens het gedachtegoed van Deep
Ecology, het uitgaan van de verbinding
tussen mens en natuur, worden op AardeWerk de Stegge trainingen en workshops
gegeven. Van de Velde en Boessenkool
zijn gespecialiseerd in het aanbieden van
werkvormen waarmee ondernemers hun
eigen motivatie (her)vinden vanuit een
verbinding met hun leefomgeving en de
natuur. “We hebben beide ruim 25 jaar
ervaring in het begeleiden en trainen van
allerlei doelgroepen op het terrein van
duurzaamheid”, vertelt Van de Velde.
“We krijgen voornamelijk productiegerelateerde bedrijven over de vloer en dan is
er natuurlijk niets mooiers dan na een
training voldane gezichten te zien. En
nog belangrijker: een gedragsverandering. De motivatie en inspiratie die
ondernemers uit de trainingen halen, kan
leiden tot een keuze voor hergebruik van
materialen en recycling. Maar ook tot

toepassing van zonne-energie, energiebesparing of juist het accent leggen op
duurzame bedrijfsprocessen. Ons prachtige terrein geeft elke training een extra
dimensie.“

Toekomst

Tijdens de trainingen staat niet ‘het praten’ centraal, maar juist het verinnerlijken
van een houding en het inspireren tot een
persoonlijk gekleurde toewijding aan een
duurzame toekomst. En laat toekomst
nou ook een belangrijk woord zijn in de
trainingen bij De Stegge. Van de Velde:
“Visie op de toekomst van een bedrijf en
van de maatschappij gaan hand in hand.
Wij proberen mensen zich te laten realiseren dat ze hun mindset kunnen veranderen. Zeker met het oog op de toekomst
is dat iets belangrijks. Er wordt nu nog
teveel naar de korte termijn gekeken en
geen rekening gehouden met de gevolgen
over 50 of 60 jaar.”
Wat Van de Velde nog wel kwijt wil, is
dat men tijdens de trainingen niets moet.
“De wil om iets te doen voor toekomstige
generaties is belangrijk”, legt Van de
Velde uit. “Door verbinding te maken met
de herkomst en toekomst van materialen,
gaat men er zorgvuldiger mee om. En
hierdoor groeit de motivatie.”
Aarde-Werk de Stegge
Geessinkweg 3, 7107 AR Winterswijk-Kotten
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