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Tijd voor bezinning 
 

“In ‘De mens als grens’ brengt auteur, spreker en veranderspecialist Bart Flos al zijn eerdere 

werk bij elkaar. Want of het nou gaat om individu, groep, samenleving of suprasysteem, 

overal zien we diepe sporen met dezelfde signatuur: dat van de sociale groepsprimaat en 

jager-verzamelaar Homo sapiens. Zijn wij in staat om de onbuigzame barrières van ons 

bestaan te doorbreken? We gaan het zien.”  

 

Dit komt uit de flaptekst van mijn nieuwe boek dat op 15 december 2022 werd gepubliceerd. 

Maar welk eerder werk breng ik dan bij elkaar? Een overzicht.  

 

— Het anti-klaagboek (2011) | ‘Eerste hulp bij zeuren en zaniken’.  

 

Op de bijbehorende website kun je jezelf of ‘die ander’ door de klaagmangel halen.  

 

https://www.antiklaagboek.nl 

 

— Het anti-sleurboek (2012) | ‘Eerst hulp bij baanbalen en ander werkbederf’.  

 

Op de bijbehorende website kun je de onder andere de Workaholic Test doen, een kant en klaar 

overzicht van jouw werk/privé-balans:  

 

https://www.antisleurboek.nl 

 

— Het perfecte project (2014) | ‘De mens als sleutel tot succes’.  

 

De werktitel van dit boek was ‘Projectprutsen voor professionals’. Op de bijbehorende website 

kun je de Project Prutstest doen:  

 

https://www.hetperfecteproject.nl 

 

— De kenniskermis (2015) | ‘Overleven in een zee van informatie’.  

 

Op de bijbehorende website zijn TED(x)-video’s te bekijken en kun je de Informatiesurvival 

Test doen, die ook het organisatorisch volwassenheidsniveau bepaalt:  

 

https://www.antiklaagboek.nl/
https://www.antisleurboek.nl/
https://www.hetperfecteproject.nl/


https://www.dekenniskermis.nl 

 

— Vooruitkijken voor gevorderden (2016) | ‘Hoop voor de toekomst van mensaap en 

moederplaneet’.  

 

Geschreven toen ik nog een onverbeterlijke optimist was. Op de bijbehorende website zijn 

TED(x)-video’s te bekijken over waarom we van deze planeet af moeten (en waarom de rest 

borrelpraat is).  

 

Deze boeken komen nu samen in één actuele ‘status quo der mensheid’, van individu naar 

groep naar samenleving naar suprasysteem en van mens naar organisatie naar beschaving:  

 

— De mens als grens (2022) | ‘Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  

 

Op de bijbehorende website vind je de ‘managementsamenvatting’ van het boek, met een 

verklaring van de belangrijkste begrippen en veel wetenschappelijke informatie over door 

mensen veroorzaakte klimaatverandering:  

 

https://www.demensalsgrens.nl 

 

Het jaar 2022 is bijna voorbij. En dat brengt ons allemaal in die heerlijk vage tussenperiode 

van ‘dat zien we dan volgend jaar wel weer’: de kerstperiode. Ik zou willen zeggen, maak van 

die extra tijd gebruik om weer eens bij te lezen. Begin met ‘De mens als grens’ en werk je daarna 

een weg terug naar ‘Het anti-klaagboek’. Doe die testen en vergroot je inzicht, uitzicht en 

overzicht. Bekijk die TED(x)-video’s en verdiep in je in die status quo der mensheid. De 

kerstperiode is de gelegenheid bij uitstek om er met de leden van je kleine groepen van gezin, 

familie, vrienden, collega’s en teamgenoten over te praten: wat zou je in 2023 anders kunnen 

gaan doen?  

 

Fijne dagen en alvast een mooie jaarwisseling toegewenst!  

 

[18-dec-2022] 

 

https://www.dekenniskermis.nl/
https://www.demensalsgrens.nl/

