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Kees de Zwart: 
Ik heb alleen ooit 
tegen God 
gezegd dat ik 
beschikbaar ben

Peter Briscoe:
Ik ben geen 
origineel denker, 
maar wel een 
‘early adopter’

Cor Verkade: 
Jezus’ visie op 
het gebruik  van 
spaargeld/
vermogen
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BusinessContact is het magazine van CBMC 
Nederland en verschijnt vier keer per jaar. 
CBMC is een missionaire beweging van en voor 
ondernemers en zakenmensen in Nederland. De 
missie van CBMC is: ondernemers en zakenmensen 
helpen Jezus Christus te vinden, te volgen en te 
verkondigen. Door het hele land zijn er rond de 
negentig plaatselijke CBMC-teams actief  
(zie pagina 43).
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Dat is waar ik aan moest denken bij het lezen van 1 Korintiërs 2. Een 
hoofdstuk waar je wordt meegenomen door Paulus in een leven vol 
van Gods Geest. Een leven geleid door de Geest. 
Lang heb ik gedacht dat het ging over mijn geestelijk leven, niet over 
de dagelijkse ‘beslommeringen’. Een misvatting. 

Stellen we ons vertrouwen in inzichten, kennis, gestoeld op mense-
lijke wijsheid? Of vertrouwen we op de Geest, die ons leidt tot inzich-
ten en wijsheid die van voor de grondlegging van de wereld zijn, maar 
nooit achterhaald zullen raken? En het gaat hier niet over óf puur 
geestelijke kennis óf puur natuurlijke kennis. Het gaat om heel je 
leven, alles inclusief. God heeft en geeft wijsheid, inzicht in het leven 
met hem, wat onder andere concreet gestalte mag krijgen in ons werk, 
bedrijf enzovoorts.
Concreet: wat is de volgorde in ons werk: plannen maken, oplossingen 
zoeken en dan God om een zegen vragen, óf: de dag met hem begin-
nen, alle vragen en uitdagingen in zijn Vaderhanden leggen en hem 
vragen om de koers?
De Geest overstijgt ons beperkte denken en inzicht, is niet gebonden 
aan een bepaald plafond. De oude wijze woorden uit Spreuken 3:5&6 
zijn blijvend actueel: begin met het vertrouwen op de Heere, Hij wijst 
de weg! 

Als dit moeite kost, spreek er met elkaar over in je CBMC-team. Bid er 
met elkaar over en voor, maar ook: word samen stil voor het aange-
zicht van God. Op dit moment denk ik ook terug aan wat een aantal 
oudere leden mij recent vertelden: zoals ze al jaren hebben gedaan, 
gingen twee CBMC’ers recent naar een ondernemer die problemen 
had, om te bidden, woorden van wijsheid te spreken, om zo een 
kanaal te zijn van Gods Geest. In de directiekamer mochten ze woor-
den van God spreken, die voor de genoemde ondernemer richting 
gaven in zijn zakelijke keuzes.
Een prachtig CBMC-voorbeeld, wat we overigens weer meer aandacht 
zullen gaan geven. Wees beschikbaar, voor God en voor elkaar! De 
Geest is uitgestort, niet een klein beetje, maar in overvloed. Laten we 
bidden om de vervulling met Gods Geest, voor onszelf, ons team, onze 
regio, ons land.

Ik denk terug aan de door kou voorbereide zaden en knoppen. En ik 
zie een parallel met wat er binnen en buiten CBMC (ofwel in de busi-
ness) gaat gebeuren als de zaden en knoppen openbarsten…  
Geprezen zij God voor de krachtige werking van zijn Geest, die ons 
meer geeft, dan wij verwachten en bidden!

Tijdens het schrijven van dit artikel zie en ervaar ik het doorbreken van de lente. 
Een seizoen wat bij mij altijd weer een gevoel van vreugde en hoop geeft. 
Indrukwekkend is het om te zien hoe in de natuur de door kou voorbereide zaden 
en knoppen tot leven komen. Het groen dat als het ware uitbarst in een oase van 
nieuw leven. Het zal je niet verbazen dat de natuur voor mij een plek van  
aanbidding is. 

Geest-vervuld-geleid!/?16 • BEDRIJVIG

03 • overdenking

04 • interview - kees de zwart

11 • bestuurswoord

15 • column - wilma veen

16 • iedereen kan voor één mens het verschil maken

22 • team uitgelicht - nunspeet 1

24 • cbmc 60 jaar - peter briscoe

32 • jezus’ visie op spaargeld  - cor verkade

36 • eigenbelang of algemeen belang - joost van dijk

42 • column - ron van der spoel

43 • contactpunten locale teams

WIM KATER
DIRECTEUR CBMC NEDERLAND

www.facebook.com/cbmcnederland@CBMCnl

32 • UITZICHT

36 • VERDIEPING
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Met het zweet op zijn voorhoofd arriveert hij bij de douane van Cuba. Zijn koffer 
is loodzwaar en maakt harde bonkende geluiden als die wordt voortgetrokken 

door de aankomsthal. Met zijn blonde haren en lange verschijning valt hij enorm 
op tussen alle door-de-zon-getinte inwoners en vakantiegangers. Met kop en 
schouders steekt hij boven de menigte uit. De douanebeambte wenkt hem en 
zegt met luide stem: “Open your suitcase!” Met klotsende oksels opent Kees 

voorzichtig zijn koffer.

Zakenman Kees de Zwart:

 “Nou Heer, –net als  die beren die broodjes 
smeren– ik sta erbij  en ik kijk ernaar…” 

TEKST: JEANNETTE COPPOOLSE
BEELD: DANIËL VAN DE SLUIS
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Het lijkt op een scene uit een spannend boek of een 
actiefilm. Maar het is een snapshot uit het leven van 
zakenman Kees de Zwart uit Groot-Ammers. Hij is 
directeur van het communicatiebedrijf VanderPerk 
Groep. Als klein jongetje wilde hij piloot worden en had 
hij een fascinatie voor zending. Vandaag de dag is hij 
aardig dicht bij deze droom gekomen, want de 47-jarige 
avonturier reist als een soort Anne van der Bijl –die zijn 
grote voorbeeld is– over de hele wereld om in met 
name voor christenen gesloten moslimlanden de gelo-
vigen te bemoedigen. En onlangs bestuurde hij zelf een 
vliegtuig, zonder brevet. Deze laatste actie laat ook een 
andere kant van Kees zien: die van een kwajongen. 
Luid lachend verklaart hij: “In de lucht houden ze je 
toch niet aan! Nee hoor, ik heb de nodige vlieguren en 
papieren, en als ik naast een piloot zit, kan ik gewoon 
frank en vrij vliegen.”

Poppenkast
Kees groeit op in een arm arbeidersgezin met zeven 
kinderen. Er moet hard gewerkt worden voor de kost 
en dat vormt Kees enerzijds om de dingen niet voor 
vanzelfsprekend aan te nemen. Anderzijds frustreert 
het hem enorm als kind. Kees: “Er was geen geld voor 
een auto, vakanties of kleding. Ik droeg altijd tweede-
hands kleren van neefjes die net een jaar ouder waren. 
Ik heb toen weleens gezegd: dit gaat mij nooit overko-
men. Dat zijn heel gevaarlijke uitspraken, maar het 
heeft me wel een drive gegeven om ervoor te zorgen 
dat het ook anders kon.” Kees is de oudste en zijn gelo-
vige ouders moeten lang wachten op zijn komst. Uit 
grote dankbaarheid draagt zijn moeder de kleine Kees 
daarom op als een ‘Samuel’: in de dienst van God. Voor 
haar betekent het dat Kees later dominee zal worden. 
Ze vertelt hem dit wanneer hij acht jaar is. Daarna heeft 
ze het er nooit meer over, maar het is voor altijd gegrift 
in zijn ziel. Echter op z’n veertiende zegt Kees God en 
de kerk vaarwel. Hij vindt het ‘één grote poppenkast’ 
en ‘hypocriet geleuter’. Dat blijft tot z’n zesentwintigste 
zo.

Nekvel
In deze periode komt hij toch nog af en toe in de kerk, 
want Kees wordt verliefd op een meisje dat wél trouw 
naar de kerk gaat en dat ‘echt gelovig’ is. De twee trou-
wen en vanuit Nieuw-Lekkerland vertrekt het stel naar 
Groot-Ammers om een nieuw leven op te bouwen. En 
veel wat voor de familie De Zwart financieel niet moge-
lijk was, was nu wel mogelijk. Samen met zijn vrouw 
Jantine gaat hij drie of vier keer per jaar op vakantie. 
Het ontbreekt hen aan niets. Ook gaat Kees vanaf dan 
regelmatiger naar de kerk om zijn vrouw een plezier te 
doen; niet omdat hij er iets te zoeken heeft. Dan wordt 
het stel gevraagd om de jeugd te leiden in de kerk. Dat 
wil Kees wel, als hij maar niet hoeft te bidden. En dan 
gebeurt er een werkelijk godswonder. Op een jeugd-
avond in 1994 is er een gastspreker die op authentieke 
wijze vertelt over zijn relatie met God. Kees voelt zich in 
z’n nekvel gegrepen. Zijn ogen glimmen als hij eraan 
terugdenkt: “M’n leven is toen radicaal veranderd. 
Alsof God zei: ‘Nu is ’t klaar! Ik heb in jouw leven een 
rode draad aangebracht door jouw moeder.’ Die had ik 
naar de achtergrond geduwd, maar die kwam weer 
heel radicaal naar boven.”

Bananenrokje
Voor zijn vrouw is zijn bekering een gebedsverhoring, 
maar ze moet er ook wel aan wennen. Nadat ze met 
hem naar Afrika is geweest, denkt ze wel even dat hij 
gek is geworden. Want er is nog maar één ding waaraan 
Kees denkt: hij moet terug naar Afrika! Kees zegt 
lachend: “Die zag zichzelf al in een bananenrokje in 
Midden-Afrika lopen.” Serieus: “Dat is een lange strijd 
geweest en dat heeft haar veel gekost, want ik moest 
en zou naar Afrika.” Kees is ervan overtuigd dat hij geen 
dominee in Nederland moet worden, maar naar Afrika 
moet gaan om nog meer mensen te bereiken. Maar zijn 
plan is kennelijk niet Gods plan, want zijn gezin wil niet 
mee en Kees gelooft dat God hen daarvoor klaar zal 
maken. Het gebeurt niet. “Ik heb daar wel een jaar of 
vijf oprecht mee geworsteld. Deze hele toko interes-
seerde me op dat moment geen ene wokkel. Ik zat m’n 
werk te doen, maar ik dacht: ‘Wat moet ik hier?’ Ik 
wilde alles verkopen en de zending in. Toen sprak God 
in 2007 heel duidelijk tot me en zei: ‘Dit bedrijf is de car-
rier in mijn koninkrijk. Hierdoor zal het gebeuren. Zorg 
ervoor!’ Het was net of God er zat van was en zei: ‘Nou 
zit je er al jaren om te janken. Doe nou gewoon je werk, 
man!’ Vanaf die tijd is het externe zendingswerk van 
start gegaan.”
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“Het was alsof iemand 
naast me stond en dat 

zo in m’n oor zei”

“Ik wilde alles 
verkopen en de 

zending in”
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Hartafwijking
Na Afrika komt Cuba op zijn pad. Cuba is dan nog een 
totalitair, communistisch systeem, dus met klotsende 
oksels smokkelt hij bijbels en christelijke materialen 
over de grens. Ook wordt hij gevraagd een drukkerij te 
starten. Zijn roeping lijkt volgens plan te lopen. Maar 
dan komt er begin 2011 roet in het eten. Er wordt bij 
Kees een geboren hartafwijking ontdekt die zich mani-
festeert door stress. Het was een moeilijk jaar op zake-
lijk gebied, maar ook privé. Midden in de nacht worden 
hij en zijn vrouw gewekt door geschreeuw. Er is een 
poging tot verkrachting. Kees gaat op de vuist met de 
dader en krijgt daarbij zelf ook klappen. De man is 
onder invloed van drugs. Als gevolg van deze helden-
daad wordt Kees door de dader met de dood bedreigd. 
Deze gebeurtenissen veroorzaken stress in zijn lijf, 
waarvan hij zich niet bewust is, maar wat de hartafwij-
king aan de oppervlakte brengt. Binnen de kortste 
keren ligt Kees onder het mes. Daarna zou hij zes 
weken revalideren, maar na tien weken is hij nog 
steeds tot niets in staat. “Ik heb drie weken op de inten-
sive care gelegen. Dan ga je eigenlijk gewoon drie 
weken dood. Je bent alleen nog maar bezig met ener-
zijds doodgaan en anderzijds overleven. Ik heb heel 
veel complicaties gehad en zeven maanden ben ik aan 
het tobben geweest.” Doordat het herstel aanvankelijk 
veel langer duurt, wordt een interim-directeur inge-
huurd voor zijn bedrijf. Lange tijd kan Kees niet meer 
dan één keer per dag de trap oplopen en verder niets. 
Maar de dan 42-jarige Kees blijft op God vertrouwen. 
De gedachte dat hij een roeping heeft gekregen en dat 
deze nog niet tot voltooiing is gekomen, sleept hem 
door deze periode heen. 

Kanarie-knettergek
Terug op kantoor wacht Kees een onaangename ver-
rassing. Hij wordt beschuldigd van allerlei praktijken 
en een deel van het personeel ziet hem ook niet meer 
zitten. Kees komt hierdoor in een diepe dip. Zijn visie, 
zijn vreugde en zijn nachtrust worden geroofd. Maar 
God had toch een plan met het leven van Kees? Kees 
gaat op zoek naar antwoord in de duinen van 
Wassenaar. “Mijn plek is dan de duinen. Daar ga ik dan 
lopen. Niet op de paadjes, maar over de hekken tussen 
de wilde paarden, gewoon om samen met papa te zijn. 
De eerste dag heb ik alleen maar gehuild. Ik zei tegen 
God: ‘Ik ga de hele zaak verkopen, laat ze er maar in 
stikken. Leuk hoor, Heer, die visie: dit bedrijf zal een 
carrier zijn in mijn koninkrijk. Dat gaat goed zo, hé. Nou 
ik ga ermee stoppen en u mag het hele rotzootje heb-
ben. De groeten!’” Glimlachend: “Dat is leuk, als je zo 
met je vader kunt praten, hè. Ik zat op een gegeven 
moment op een boomstronk midden in de duinen 
Spreuken te lezen. Een kilometer of vijf breed is dat 
gebied. Dan hoor ik ineens heel duidelijk een stem die 
zegt: ‘Missionair partnerships’. Nou, ik schrok me rot. 
Het was alsof iemand naast me stond en dat zo in m’n 
oor zei. Dus ik draai me om als eerste reflex, maar er 
was niemand. Toen schrok ik nog harder…” Kees begint 
te schrijven en hij ziet een link tussen de landen waar 
hij al werkzaam is, maar hij voelt ook dat er nog meer 
komt. En weer spreekt God tot hem met een auditieve 
stem. Hij noemt drie landen waar hij nog nooit is 
geweest. Kees: “Ik dacht: ben ik kanarie-knettergek 
geworden en heb ik een of andere brainwave? Maar ik 
zal weten of het van u is, als ik binnen drie weken valide 
contacten heb in alle drie de landen. En ik ga ze niet 

“God zei heel duidelijk tegen me: ‘Dit bedrijf 
is de carrier in mijn koninkrijk’”

bellen of mailen; ik ga het niemand vertellen; ik ga hele-
maal niets doen. Maar als het van u is, dan zal ik gaan.” 

Beschikbaar
Binnen drie weken heeft hij valide contacten in alle drie 
de landen en vandaag de dag is Kees daar werkzaam. 
Op meer dan 45 plaatsen worden christenen onderwe-
zen en opgeleid en bemoedigt hij hen in hun ‘zijn’. Met 
enthousiasme: “Hiervoor ben ik geboren! Het werk in 
Gods koninkrijk doen vanuit de business. Dit wil ik doen 
tot m’n dood.” Maar het heeft ook wat gekost. Kees weet 
nog goed dat hij zijn ouders ging vertellen dat hij op reis 
ging naar deze landen. Zijn moeders reactie was er één 
van een moeder die haar zoon niet wil verliezen: ”Had ik 
het maar nooit verteld”, zei ze. “Het was een felle vrouw, 
m’n moeder”, vertelt Kees. Als hij aan haar terugdenkt, 
raakt het hem; zijn moeder overleed onlangs. Maar ook 
de laatste keer dat Kees in een van de gesloten landen 
was en denkt aan alle verhalen en de geestelijke honger 
van de mensen, raakt dat hem. “Ken je dat liedje over 
die beren die broodjes smeren? Zo van: ‘ik stond erbij 
en ik keek ernaar’? Nou, zo voelde ik me naar God toe: 
Heer, ik sta erbij en ik kijk ernaar.” Emotioneel: “Wat een 
grootheid van u is hier zichtbaar. En ik heb alleen ooit 
gezegd: ik ben beschikbaar.” Hij neemt een pauze en of 
hij z’n ongemakkelijke gevoel vanwege zijn tranen wil 
wegwimpelen, zegt hij grappend: “Nou, lekker inter-
view is dit, zeg! Ik pak even een glaasje water.” 

Gods verdriet
Ook in Nederland wil Kees beschikbaar zijn en gelooft hij 
in het effect van persoonlijke getuigenissen van mensen 
in de zakenwereld die vertellen wie God is. “Ik geloof dat 

de zakenwereld aan de beurt is. Door opeenstapeling van 
getuigenissen zullen de mensen Gods grootheid zien en 
ervaren.” Kees heeft daarvan al heel wat voorproefjes 
gekregen in het buitenland. Elke keer als hij erover 
spreekt, raakt het zichtbaar zijn hart. Waarom? “Ik zie de 
grote werken van God over de hele wereld gebeuren, 
maar hier lijkt het allemaal doodgetrapt. Daar voel ik ver-
driet over. In Nederland zijn we sceptisch, want we weten 
het allemaal zo goed.” Z’n stem breekt: “Het klinkt mis-
schien heel groot, maar ik denk dat het Gods verdriet is 
wat ik voel.” Toch gaat Kees met een aantal andere 
zakenlui voorzichtig proberen om op uitnodiging bij 
bedrijven te komen en voor mensen te bidden. “We wor-
den dan uitgenodigd door de ondernemer. Die heeft dat 
mandaat. Voorlopig zullen het waarschijnlijk christenen 
zijn, maar als de getuigenissen zich opstapelen, zullen 
ook anderen volgen. We hebben nu al 20, 30 plekken 
waar we mogen komen. Ziet hij niet een gevaar dat het 
allemaal succesverhalen worden over God? Is er nog wel 
ruimte voor lijden? “Ja, absoluut! Dat is de gebroken 
wereld waarin we leven en daar hebben we ook oog voor. 
Door een arm om iemand heen te slaan en bemoedi-
gende woorden te spreken. Absoluut. Succesverhalen 
zijn ook verhalen van mensen die in hun pijn bemoedigd 
worden. Niet alles wordt gefikst. Dat is de praktijk. Ik 
bedoel: waarom moest ik een hartoperatie ondergaan? 
Er is duizend keer voor gebeden, door iedereen. Die 
gebrokenheid is er gewoon. ‘It’s a bumpy road following 
Jesus’, zei iemand ooit, maar die bumpy road loop ik dan 
wel met veel plezier. Dat geeft echt power, want ik geloof 
dat God zo veel kracht aan zijn kinderen heeft gegeven. 
De sleutel is: wees beschikbaar en geloof dat er meer kan 
dan jij denkt, samen met God!”
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Arjan Hulsbergen is advocaat-onderne-
mer te Hoofddorp. Zijn beslissing om 
Jezus Christus te gaan volgen, leidde 
tot een aantal drastische keuzes; ook 
voor zijn leven in de zakenwereld. Arjan 
gelooft dat het evangelie de kracht 
heeft om de maatschappij te verande-
ren. Met zijn stichting Vrienden Met 
Rijst is hij nauw betrokken bij een pro-
ces van transformatie in Nepal. 

In maart 2016 ben ik vers aangetreden als bestuurder 
van CBMC Nederland. Mijn medebestuurders en ik zet-
ten ons graag in om ondernemers te helpen Jezus te 
vinden, te volgen en te verkondigen. Als team bouwen 
we graag verder op de fundamenten die er al liggen. En 
uiteraard leggen we daarbij onze eigen accenten. Soms 
gaat dat gepaard met een nieuw geluid. 
 
Mijn persoonlijke passie is om het evangelie concreet en 
tastbaar te zien worden. Dat het niet blijft bij een mooi 
verhaal waar je een warm gevoel van krijgt, maar iets 
dat daadwerkelijk verandering brengt in de levens van 
mensen, hun gezinnen, hun bedrijven en hun omge-
ving. Ik ben er heilig van overtuigd dat het Gods wil is 
dat niet alleen mensen gered worden, maar dat hele 
maatschappijen de heerschappij van Jezus gaan accep-
teren. Dat ze zich gaan uitstrekken naar zijn aanwezig-
heid en ingericht worden volgens zijn principes. De blu-
eprint voor zo’n maatschappij kun je gewoon in de 
Bijbel vinden.
 
Een staatsman die dit heel scherp voor ogen had, was 
onze eigen Abraham Kuyper. Van hem is het volgende 
citaat: “Geen duimbreed is er op heel ‘t erf van ons men-
selijk leven, waarvan de Christus, die aller Souverein is, 
niet roept: ‘Mijn!’”
 
In Matteüs 29:19 en Marcus 16:15 laat Jezus heel duidelijk 
weten wat zijn wil is: dat het evangelie de wereld gaat 
beïnvloeden en dat volken (en dus ook Nederland) gaan 
leren en doen wat hij geboden heeft. In Marcus 16:15 geeft 
Jezus zijn volgelingen de opdracht om de wereld in te gaan 
en het evangelie te prediken aan alle ‘schepselen’.

Wie de Griekse grondtekst van Marcus 16:15 bestudeert, 
zal begrijpen waarom God zijn kinderen in de zakenwe-
reld actief wil hebben. De daar gegeven opdracht om de 
wereld in te gaan, betekent niet dat we de aardbol moe-
ten rondvliegen. Het betekent dat we -net als Daniël en 
Jozef- zonen en dochters van God moeten zijn binnen in 
een niet-goddelijk maatschappelijk systeem: ‘de 
wereld’. De opdracht om het evangelie te ‘prediken’ 
houdt niet in dat we toespraken gaan houden over 
Bijbelse thema’s. Het gaat erom dat we aan ‘de wereld’ 
laten zien dat het evangelie oplossingen en wijsheid 
heeft voor de problemen waar de mensheid tegenaan 
loopt; ook voor de economie. Dat doen we niet zozeer 
door preken te houden, maar door in de praktijk te 
demonstreren wat het is om te leven en te ondernemen 
met God. En de opdracht om dit te doen naar ‘alle 
schepselen’ betekent niet dat we moeten proberen 
kamelen of konijnen te bekeren. Het Griekse woord 
voor ‘schepsel’ is ‘ktisis’. Dat gaat in deze context over 
dingen die door mensen zijn opgericht, gevestigd of 
georganiseerd. Het gaat hier over steden, dorpen, rege-
ringen, families, verenigingen, scholen en -jawel- onder-
nemingen. Jezus wil dat het evangelie van zijn konink-
rijk midden in de maatschappij wordt gebracht. Iedere 
christen-ondernemer heeft een marketplace ministry!
 
Waar ik persoonlijk heel enthousiast over word, is dat 
het vervullen van de opdracht van Marcus 16:15 gepaard 
gaat met bovennatuurlijke bevestiging, zoals de gene-
zing van ziekten en het uitdrijven van boze geesten. We 
staat er zeker niet alleen voor: de hemel komt ons tege-
moet. Ik maak dat in mijn eigen leven van heel dichtbij 
mee.

TEKST: ARJAN HULSBERGEN
BEELD: KIRSTEN ROORDINK-HAGG

Zijn koninkrijk midden in de maatschappij
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15 juni 2016
Inspiratie-avond Alpha - Business
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SAMEN OP AVONTUUR
Alpha - Business

Wat zou je willen doen om iemand 
te winnen voor het Koninkrijk van 
Jezus Christus? Hoeveel tijd mag 
het je kosten? 15 juni 2016 
organiseren we – CBMC in 
samenwerking met Alpha Nederland 
– een inspiratie-avond over 
Alpha – Business. 

Waarom? In september 2016 start een 
wereldwijde campagne van Alpha 
International met de Britse avonturier 
Bear Grylls als gezicht. Alpha hoopt 
wereldwijd miljoenen mensen te 
bereiken met het evangelie van Jezus 
Christus. Onderdeel van deze 
campagne is Alpha – Business. 

Onze droom is dat op veel plekken in 
Nederland dit najaar een Alpha – 
Business training zal starten. Waarom? 
Om het beste te delen met die ene 
persoon, die jij nu in gedachten 
krijgt… Het beste, wat mogelijk 
bepalend is of iemand het eeuwige 
leven ontvangt, of niet…
Dit is de realiteit. Kom daarom en laat 
je inspireren!

Datum 15 juni 2016 18:00

Programma We starten, net als bij 
een Apha-avond met samen eten en 
ontmoeting. Meld je daarom aan! Dit 
kan tot 13 juni.

Tijdens deze avond komt onder 
andere aan de orde:
• Hoe ziet wereldwijde 

Alpha-programma eruit.
• Hoe organiseer ik een Alpha?

Erik Willemsen (Moerkapelle) deelt 
vanuit zijn ervaringen over het geven 
van een Alpha – Business, de 
follow-up en hoe Alpha een prachtig 
middel is om nieuwe teams op te 
starten.

Locatie Landgoed De Pauwenhof
Hunnenweg 67, 3781 NS Voorthuizen

Aanmelden cbmcinside.nl/activiteit

MEER WETEN OVER DE ALPHA-CAMPAGNE? GA NAAR ALPHANEDERLAND.ORG/CAMPAGNE
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We verwelkomen de 
volgende nieuwe leden:
Henk Stolk • Nieuw-Lekkerland
Wim van de Kamp • Nieuw-Lekkerland
Geert-Bart van Weeghel • Nunspeet
Lineke Blijdorp • Kedichem
Martin Duvekot • Vrouwenpolder
Martin Noordzij • Maarssen
Ineke van Dok-Mak • Utrecht
Cors de Kort • Kampen

In memoriam:
Gijs Roordink • Voorthuizen (1947-2016)
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Hollandse Skiweken en CBMC organiseren samen 
een skiweek voor christelijke ondernemers en zaken-
mensen. 
Al meer dan 25 jaar worden de ‘Hollandse skiweken’ 
georganiseerd in hotel Seeblick in Zwitserland.  
Sportieve, maar zeker ook  ontspannen, weken waar 
in vaak nieuwe contacten en vriendschappen wor-
den gelegd.

30 december 2016 tot 7 januari 2017 
Hollandse Skiweek met CBMC-ers

Een aantal CBMC-ers die met hun gezin met veel plezier 
aan de Hollandse Skiweken hebben deelgenomen, heb-
ben het initiatief opgepakt een samenwerking aan te 
gaan. Dit was vorig jaar al een groot succes!
Speciaal aan deze skiweek voor ondernemers en zaken-
mensen is vooral de onderlinge ontmoeting en de voor 
deze doelgroep aansprekende spreker. Leuk voor het 
hele gezin. Er worden programma’s georganiseerd voor 
elke leeftijd!

Data: 30 december 2016 - 7 januari 2017
Locatie: Zwitserland
Sprekers: Wim Hoddenbagh en Wim Kater
Muzikale begeleiding: LEV

Royal Business

www.hollandseskiweken.nl

BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID BIJ DE 
LEDENVERGADERING & INSPIRATIE-AVOND

WEERZIEN MET OUDE BEKENDEN EN NIEUWE GEZICHTEN

AFSCHEID VAN VOORZITTER 
MARIE-LOUISE HORST

TOEKOMSTPLANNEN VOOR CBMC MET WIM KATER

NIEUWE BESTUURSLEDEN WORDEN MET 
ENTHOUSIASME ONTVANGEN

AANGRIJPENDE GETUIGENISSEN MET GEESTELIJKE EN GEESTIGE ANEKDOTES VAN GERT VAN PUTTEN, 
KEES DE ZWART EN  JAKOB-JAN SMAAL. MUZIEK DOOR MARTIN BRAND
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Mannen mogen altijd stoer doen, hoeven niet standaard zakdoek-
jes in hun tas te hebben voor de je-weet-wel-ontroerende momen-
ten in het leven. Mannen hebben sowieso geen tas bij zich, tenzij 
een vergadering wacht. Mannen mogen rimpels krijgen en ook een 
stevige buik. Niemand zal ze dan ooit vragen of ze zwanger zijn. 
Mannen die kaal worden, tja, dat scheelt een aantal minuten onder 
de douche en de föhn en stijltang kunnen thuisblijven. 

Het is een voorrecht om man te zijn. Je bent het hoofd van het 
gezin. De priester. Heerlijk. Mannen, pak je kans. Enjoy! Geniet. 
Wees dankbaar. Wij vrouwen zijn jullie dankbaar! Dankbaar voor 
jullie hoffelijkheid, charme, gevoel voor humor, schenken van 
geborgenheid, wijsheid en kracht. Dankbaar voor jullie doortas-
tendheid en moed. Maar wij vrouwen zijn ook dankbaar dat wij 
geen mannen zijn. Stiekem toch wel. Ikzelf ben net terug van een 
conferentie voor vrouwen in Londen. Achtduizend vrouwen bij 
elkaar...[8.000!]. Mannen, jullie hebben iets gemist. Echt. 
Achtduizend vrouwen die vol power stoer de wereld omarmen en 
zoeken naar zijn wil voor hen in dit leven, in deze turbulente tijd. 
Geïnspireerd zijn vanuit zijn woord om van betekenis te mogen zijn 
en een ‘royal life’ te mogen delen met zo veel mensen die arm, een-
zaam, verlaten en gebroken zijn. Achtduizend vrouwen die horen 
‘You are Royal, blessed, loved’. Go for it! 

We hebben in dit leven elkaar nodig. Mannen en vrouwen. Zie de 
kwaliteiten in de ander, geef complimenten, heb geloof in de moge-
lijkheden van degene met wie je leeft en werkt, spreek positieve 
woorden. Wees een echte vent en durf kwetsbaar te zijn. Vraag wat 
je wilt vragen, zeg wat je wilt zeggen en heb de moed om hem toe te 
laten in elk aspect van je leven. Leef een koninklijk leven zoals hij 
dat voor elke man en vrouw heeft bedoeld.

We hebben in dit leven zijn voortdurende charmante, stoere, krach-
tige, lieve leiding nodig. Hij is onze man! Met hem missen we niets. 
Echt niets.

Niets. Mannen hebben alles in huis wat een mens maar kan wensen. Mannen heb-
ben de macht. Zijn voornamelijk de leidinggevenden in een bedrijf. Doen niet 
moeilijk. Kunnen grote stappen nemen. Mannen kunnen zich oriënteren. Zij 
weten wél naar welke kant ze moeten lopen als ze een winkel uitkomen.

Wat mannen missen?

WILMA VEEN 
WWW.WILMAVEEN.NL

Lees nu ook Wilma Veens nieuwe boek: Ik schrijf mij. 
Bijbelse waarheden per week als thema van de 
week, maar dan in gewoon Nederlands geformu-
leerd, zonder bijbelteksten erbij. Een prachtige 
mogelijkheid om een jaar lang beter na te denken 
over het leven dat je leidt.

change black into withe 

ADVERTENTIES

Baan Twente is dé personenauto- en bedrijfswagendealer van Mercedes-
Benz in Twente. Daar zijn we trots op. We doen ons uiterste best om
het vertrouwen in de oudste autofabrikant ter wereld optimaal te 
vertegenwoordigen. Iedere dag opnieuw. Dat doen we met een 
gemotiveerd team en met hoogwaardige producten en diensten, op 
drie locaties in Oost-Nederland. U bent van harte welkom.

Goed op weg 
met Baan Twente

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.BAANTWENTE.NL

Rijssen
Provincialeweg Zuna 2
0548 - 51 30 70

Oldenzaal
Schelmaatstraat 10
0541 - 51 51 13

Hengelo
Goudstraat 20
074 - 2900 900

 

•	
•	
•	
•	
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Iedereen kan voor één  mens het verschil maken

TEKST: JEANNETTE COPPOOLSE
BEELD: STOCKUNLIMITED

“Business as Mission is eigenlijk een kwestie van: zeggen dat je beschikbaar 
bent en de regie over je eigen leven uit handen geven”, zegt zakenman Gerrit 

Grievink. Dat klinkt wellicht wat kort door de bocht en eenvoudig en zeker niet 
zakelijk. Een ondernemer geeft niet graag de regie uit handen en hoezo beschik-
baar zijn? In de huidige economie gaat het toch immers om ‘me, myself and I’? 
Oké, voor de christen-ondernemer misschien dan niet als het goed is, maar om 

‘business’ als ‘mission’ te zien, is voor de meesten van ons een brug te ver als we 
heel eerlijk zijn. 

Business as Mission (BAM): 
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Wanneer we spreken over Business as Mission, 
lijken deze woorden loodrecht op elkaar te 
staan, want zaken doen heeft niets te maken 
met zending. Dat zijn toch twee totaal verschil-
lende werelden. Maar staan deze twee begrip-
pen wel zo ver van elkaar en hoe werkt het dan 
in de praktijk als deze werelden dichterbij 
elkaar liggen dan we denken? In gesprek met 
Gerrit Grievink, eigenaar van het intermediair 
bedrijf Focusplaza en beoefenaar van het BAM-
principe, ging ik op zoek naar antwoorden. 

Wakker worden
Grievink vertelt dat er een soort ‘awakening’ 
aan het plaatsvinden is in onze maatschappij. 
Het lijkt of iedereen langzaam wakker wordt: de 
kerk, de maatschappij, het zakenleven. Er wor-
den steeds vaker vraagtekens gezet bij hoe we 
de dingen in het leven tot dusver hebben 
gedaan. Want we vragen tegenwoordig toch 
wel heel veel van de aarde en milieu-issues zijn 
de orde van de dag. Ook worden we steeds 
meer geconfronteerd met ethische vraagstuk-
ken en ontdekken we dat ons economische 
model niet meer werkt. De 56-jarige zakenman 
omschrijft het als volgt: “Eigenlijk ontdekken 
we met z’n allen dat alles wat we zelf bedacht 
hadden ons wél welvaart brengt, maar geen 
welzijn. Het oude systeem werkt niet meer, dus 
we zijn op zoek naar iets nieuws. Maar hoe dat 
eruit ziet, weten we nog niet. Wat we wél zien, is 
dat religie en zingeving meer dan ooit een drijf-
veer is in deze zoektocht.” 

Economie van wederkerigheid
Ook de denkwijze van de Franse econoom 
Bruno Roche is van grote invloed in deze zoek-
tocht naar nieuwe economische modellen vol-
gens Gerrit. Roche is van Joodse afkomst en is 
Chief Economist en Catalyst Managing Director 
bij de grote multinational Mars Inc. Daar leidt 
hij een denktank en is de katalysator in dit pro-
ces. Roche houdt zich bezig met het ontwikke-
len een nieuw economisch groeimodel, waarbij 
wederkerigheid de sleutel is. Een nieuwe kijk op 
management hangt daarmee samen en deze 
theorie wordt inmiddels op zowel Oxford 
University als de Universiteit Nyenrode gedo-
ceerd. De economie van wederkerigheid vereist 
een transitie in de zakelijke wereld: van het 
maximaliseren van de winst naar een holisti-
sche opvatting van zaken doen waarbij de 

mens, onze aarde en winst allemaal een rol spe-
len. Frappant -en wellicht een knipoog van 
boven- dat ook nu door een Jood een nieuwe 
manier van denken wordt geïntroduceerd. 

Medemens
Ook het BAM-principe is gebaseerd op deze 
nieuwe benadering. Het gaat erom dat een 
ondernemer erkent dat hij een bepaalde ver-
antwoordelijkheid heeft richting de gemeen-
schap of maatschappij en dit doet of vanuit 
rentmeesterschap of gewoon om iets terug te 
geven aan de maatschappij waar hij vaak com-
mercieel aan verdient. Hiervoor hoef je dus niet 
per se gelovig te zijn, maar als christen-onder-
nemer heb je wel een extra verantwoordelijk-
heid volgens Grievink. “Ik kan het niet invullen 
voor anderen, maar zoals ik de bijbel lees, denk 
ik dat het bijna onmogelijk is om als zakenman 
je niets aan te trekken van je omgeving. Ik denk 
dat we in de bijbel misschien wel meer dan 
honderd keer worden opgeroepen om ‘om te 
zien naar de armen’, om ‘om te zien naar degene 
die geen brood heeft’. We worden uitgedaagd 
om ‘die naakt zijn te kleden’. En in de bijbel zegt 
God: ‘Mij kun je niet zien, maar je medemens 
wel. Als je mij wilt dienen, dien dan je mede-
mens want het minste dat je aan je broer hebt 
gedaan heb je aan mij gedaan’. Ik denk dat als 
we volgeling willen zijn in Gods koninkrijk we 
dat kunnen laten zien door hoe we met onze 
medemens omgaan.”

Hoe werkt het?
Maar hoe maakt een ondernemer deze nieuwe 
manier van denken praktisch? Volgens Grievink 
moet er in het zaken doen een stuk 
wederkerigheid zitten en relevantie voor de 

ander. Wil je namelijk iets duurzaam verande-
ren en mensen tot zelfredzaamheid brengen 
dan is het mooiste als beide kanten daarvan 
kunnen profiteren. Grievink: “Ik noem dat met 
een mooi woord: Social Enterprise. We verdie-
nen gewoon geld -daar is op zich niets mis 
mee- en een stuk van die financiële zegenin-
gen stellen we ter beschikking van een ander 
om hen te helpen naar bijvoorbeeld zelfred-
zaamheid. Niet winst maken ten koste van de 
ander maar mét de ander. Dat heet met een 
mooi woord: pure winst. Vroeger heette het de 
‘geitenwollensokken’ aanpak. Dan moesten 

we verplicht veel geven maar vooral niet ver-
wachten daar iets voor terug te krijgen. Maar 
ik geloof dat wanneer je geld steekt in een pro-
ject of een onderneming start in een ander 
land en je stelt daarbij een aantal serieuze 
ondernemersvragen als ‘waar wordt het geïn-
vesteerd’, ‘wat levert mijn geld op’ en ‘wie gaat 
ermee aan de slag’, dat de antwoorden op 
deze kritische vragen ervoor zorgen dat het 
geld veel beter rendeert.” 

Een hartkwestie
Grievink gelooft met zijn hele hart in deze aan-
pak van wederkerigheid, maar het moest 
daarvoor eerst letterlijk worden stilgezet. Niet 
iedereen hoeft direct op de intensive care 
terecht te komen zoals hij, maar het gaat wel 
om een hartkwestie. “Het moest 20 centime-
ter indalen van mijn hoofd naar mijn hart”, 
vertelt hij over deze ingrijpende periode. Ook 
hij was gewoon bezig met geld verdienen en 
streefde naar het halen van maatschappelijke 
doelen, zoals het zorgen voor een net iets 
mooiere auto dan de buren, een goedgevulde 
bankrekening en een mooi huis. Daarbij had 
Grievink het gevoel dat hij best aandacht had 
voor de ander, door af en toe een goed doel te 
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Eigenlijk ontdekken 
we met z’n allen 
dat alles wat we 

zelf bedacht had-
den ons wél wel-

vaart brengt, maar 
geen welzijn.
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steunen. Maar toen, van het een op het andere moment, 
lag hij ineens op de intensive care. Grievink: “Ik kreeg 
daar een gesprek met de persoon die naast me lag. Dat 
was ook een ondernemer en we deelden met elkaar wat 
we allemaal nog wilden doen en wat onze plannen 
waren. De volgende morgen was zijn bed leeg. Dat was 
behoorlijk confronterend. Dat had ik niet zien aanko-
men. Je beseft de eindigheid van het leven eigenlijk niet 
totdat het wel heel duidelijk wordt door zo’n leeg bed.”  

Bruggen bouwen
Deze gebeurtenis zorgt ervoor dat Grievink vanaf dat 
moment alles wat hij in theorie al geloofde, nu prak-
tisch wil maken. Maar, waar moest hij beginnen? 
Grievink: “ We weten niet hoeveel tijd ons is gegeven, 
maar ik weet wel dat de tijd die ik krijg, wil inzetten voor 
mijn medemens.” Het duurt een tijdje voordat  het vorm 
krijgt voor hem en hij in contact komt met een 
Oegandees kinderkoor dat Nederland bezoekt. Tijdens 
één van de netwerkbijeenkomsten treedt het koor op. 
Grievink: “Aan de ene kant van de zaal zag ik de kinde-
ren die vaak niets hebben en aan de andere kant 200 
mensen die grote multinationals hebben. Toen wist ik 
het: het is mijn taak een brug te bouwen tussen deze 
mensen.” Sinds 1 januari 2015 werkt Gerrit gemiddeld 
nog maar één dag per week om zijn bedrijf aan te sturen 

en de andere vier dagen kan hij zijn energie gebruiken 
om bruggen te bouwen tussen mensen die maatschap-
pelijk hun verantwoordelijkheid  en relevantie willen 
nemen en degenen die hulp nodig hebben. Dit was 
uiteraard een proces. Praktisch helpt hij nu ruim 800 
kinderen in Oeganda –en de gezinnen waarvan ze deel 
zijn- en helpt hen naar zelfredzaamheid. Ook is hij bezig 
met het bouwen van een ‘huis van inspiratie’ in zijn 
eigen stad. “Wat ik nu doe is aan de ene kant mijn buurt-
kinderen helpen en daarvoor gebruik ik mijn zakelijk 
netwerk. En aan de andere kant zet ik dat zakelijk net-
werk in om God meer zichtbaar te maken. Ik weet niet of 
dat een roeping moet zijn, maar in principe is het een 
kwestie van zeggen dat je beschikbaar bent en de regie 
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over je eigen leven uit handen geven. Dan komen er 
vanzelf dingen op je pad.”

Eigenwaarde
Een neveneffect van deze manier van zaken doen is dat 
de mensen niet afhankelijk worden. Als je namelijk als 
ondernemer streeft naar zelfredzaamheid, betekent dat 
ook dat je moet werken naar de eindigheid van een pro-
ject. Grievink: “Toen ik zelf begon in Oeganda, deed ik 
dat met de insteek dat ik op een gegeven moment zou 
stoppen. Dat is het mooie van die wederkerigheid. Het 
is niet de bedoeling dat je doorgaat tot in lengte van 
dagen met het helpen van hele dorpen en mensen en zij 
daardoor afhankelijk blijven van hetgeen ik hier in 
Nederland doe. Het is gebleken dat het meest duur-
zame van het ondernemen ook zit in de kern van het 
ondernemer zijn: je probeert iets tot stand te brengen 
waarbij de mensen uiteindelijk zelfredzaam worden. Dit 
model houdt veel langer stand dan geld stoppen in een 
bodemloze put en er helemaal niets voor terug ver-
wachten. Plus het moment dat je mensen ondersteunt 
en hen de gelegenheid geeft om er iets voor terug te 
kunnen doen, geeft dat hen ook status. Ik denk dat het 
vaak wordt onderschat dat als wij alleen maar geld 
geven en daar niets voor terugvragen, we hen eigenlijk 
kwetsen als mens in hun eigenwaarde. Het geeft hen 

het gevoel dat ze hun hand moeten ophouden en er 
niets voor terug kunnen doen.”

Verschil maken
Toch kan het voor veel ondernemers ‘de ver-van-mijn-bed-
show’ blijven en de missiegedachte verlammend werken 
als je niet weet waar je moet beginnen. Daarover heeft 
Grievink de volgende inzichten: “Het hoeven geen inge-
wikkelde dingen te zijn. Ieder mens die een straat verder 
kijkt dan waar hij woont, gaat ontdekken dat achter elke 
voordeur enorm veel leed schuil gaat. Doordat je er oog 
voor krijgt, ga je ook kansen zien. Het kan betekenen dat je 
in het buurthuis een activiteit start. Of dat je bijvoorbeeld 
vluchtelingen de Nederlandse taal leert. Stel je bent 
accountant of notaris en je kunt mensen helpen die jou 
niet kunnen betalen, stel dan tijd beschikbaar zodat deze 
mensen bijvoorbeeld één uur in de week gratis bij jou 
langs kunnen komen. En het maakt niet uit of je zzp’er 
bent of je hebt 150 mensen op de loonlijst staan: iedereen 
kan een steentje bijdragen. Iedereen kan voor één mens 
het verschil maken.” Volgens Grievink zit niemand hierbij 
op preken te wachten, maar wel op een boodschap. “Hoe 
veel belangrijker wordt de rol van een christen-onderne-
mer als hij of zij zich bewust wordt van het feit dat wat wij 
te bieden hebben, is waar de maatschappij naar op zoek 
is: zingeving en ‘waar doen we het allemaal voor’.” 
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In principe is het een 
kwestie van zeggen 
dat je beschikbaar 

bent en de regie over 
je eigen leven uit 

handen geven
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In deze rubriek komen 
lokale CBMC–teams aan 
het woord die vertellen 
hoe zij de missie en kern-
waarden van CBMC 
gestalte geven. 

We hopen hiermee andere 
teams te inspireren en 
samen te werken aan een 
goede invulling van de 
CBMC missie:
Zakenmensen helpen om 
Jezus Christus te Vinden, 
te Volgen en te 
Verkondigen.

De kernwaarden van 
CBMC  zijn evangelisatie 
en discipelschap door:
• Gebed 
• Toepassen van 

Bijbelse  principes
• Leven uit een intieme  

omgang met Jezus 
Christus

• Het aannemen van 
een dienende  
houding

• Het ontwikkelen van     
leiderschap en  
teambuilding 

De twaalf mannen van Team Nunspeet 1 begin-
nen stipt om 7.45 uur met de bespreking. Maar 
niet voordat ze elkaar eerst hartelijk hebben 
begroet. De eenheid is duidelijk aanwezig. 
Misschien ook niet gek in een team dat al acht-
tien jaar bestaat. “Het is misschien iets Veluws? 
De meesten verbondenheid is groot: we blijven 
járenlang lid.”

“Mijn drijfveer om een eigen zaak te beginnen was omdat ik niet meer 
voor een baas wilde werken”, zegt een van de mannenbroeders. “Mijn 
moeder zei: ‘Je gaat toch niet je baan opzeggen?’ Toch maakte ik die 
stap. Op dat moment had ik geen hoger doel.”

Volorde
Hij beantwoordt daarmee ook zelf de vraag die hij naar aanleiding 
van de wekelijkse e-Meal van CBMC over het doel van je bedrijf, aan 
de anderen stelde. Meerdere mensen herkennen bij het begin van het 
ondernemen het ontbreken van een ideaal. Een van de mannen is 
sinds kort een nieuw bedrijf begonnen. “Bij mijn eerste baan deed ik 
dat ook om geld te verdienen, want dat had je nodig om iets op te 
bouwen. Dat was ook een heel ander leven. Destijds had ik wel tijd, 
maar geen geld. Op een gegeven moment is het andersom en heb je 
geen tijd maar wel geld. Nu vind ik het belangrijk om prettig met men-
sen te werken, goede dingen te doen en pas daarna een boterham te 
verdienen. Dat klinkt idealistisch, maar lijkt mij een goede volgorde. 
En dat lukt mij tot nu toe aardig.”

Ander doel
“Het eerste doel was vrij zijn”, vervolgt een oudgediende. “Maar is dat 
doel niet verandert in de tijd? Daarnaast heeft iedereen weleens erva-
ren dat het eigenbelang even wat groter werd. Als je net begint en de 
omzet daalt en de kosten stijgen, ga je je toch zorgen maken, omdat 
je ook wat moet verdienen. Dan raak je soms van het doel af dat je als 
christen meekrijgt.”

Liefde
Uit de nieuwsbrief leest Henk vervolgens over dienst-
baarheid. “God geeft ons de opdracht om hem lief te 
hebben, en de naaste als jezelf. Ook Jezus stelt de liefde 
centraal. Liefde is de echte inhoud, is de samenvatting 
van de Bijbel. Het is zo veelomvattend dat het niet te 
beschrijven is. De Bijbel noemt wel kenmerken. Ware 
liefde maakt dienstbaar aan een ander. Die liefde mogen 
we ook overdragen als ondernemer. In de kerk horen wij 
nooit: ‘Let op, deze boodschap geldt alleen thuis en 
privé.’ Toch zijn er veel mensen die het prima vinden dat 
je gelooft, als je dat maar voor jezelf houdt. En zeker als 
het om Bijbelse normen gaat, krijgen ze er een afkeer 
van. Ze willen het zelf bepalen en met rust gelaten wor-
den. Maar moeten wij als ondernemers elkaar tijdens het 
zaken doen met rust laten?”

Diepgang
Henk de Bruin denkt van niet. “Het geloof is meer 
bespreekbaar geworden. We moeten ook niet geloven 
als een duikboot. De hele week onder water zitten om op 
zondag het geloof weer even op te pakken. Je groeit ook 
in je geloof als je deelt. Dat kan in deze club, maar ook 
daarbuiten. Vroeger praatte ik nooit op mijn werk over 
geloof en politiek. De gedachte was toen dat je met je 
klanten mee moest praten om ze te paaien. Maar door 
interesse te tonen en wel over dit soort zaken te praten, 

krijg je veel mooiere gesprekken. Zo kwam ik er na drie 
jaar achter wat voor mooie kerel er achter een klant zat.”

Trouw
Als er wordt afgesloten met gebed en een zegen voor de 
broodjes; spoedt een aantal mannen daarna de deur uit 
met een boterham in de hand, omdat hun winkel bijna 
opengaat. De rest eet rustig en praat wat na. “We zijn met 
zes leden begonnen in 1998”, vertelt de voorzitter. 
“Verder krijgen we zo af en toe nieuwe leden. Voor open 
avonden nodigen we ook mensen uit. De meeste leden 
blijven jaren lid. Een aantal is inmiddels met pensioen, 
maar blijft trouw komen. Daarnaast vinden ze hier iets 
wat ze elders missen. Kerken vullen vaak vooral het facet 
van het gezin in. In dit verband kun je met elkaar over je 
bedrijf en je geloof praten. Het is prachtig dat dat in vrij-
heid kan.”

Team uitgelicht

Hoger doel 
met je bedrijf

“Als de omzet daalt en 
de kosten stijgen, 

raak je wel eens van 
het doel af”

JAN VOS, HENK DE BRUIN, JOHAN DE VRIES, HENK WIJNBERGEN, HENK VAN ’T HOF, KEES VERDOUW, MARIS GOUDZWAARD, JAN 
TURKENBURG, GERT WILLEM KOK, HENK VAN VEEN, JAAP SLAA EN PIETER PIELTJES.
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TEKST: WESSEL VAN HOUDT
BEELD: MAARTEN DE GRAAF
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De eerste directeur van CBMC Nederland is een Brit. En al is hij helemaal geset-
teld in de Nederlandse polder, toch blijft zijn tongval en vooral zijn naam aan die 
afkomst herinneren: Peter Briscoe. Peter ( 1950 ) oogt rustig, maar is een echte 

pionier die veel baanbrekend werk deed. Dat was hard nodig. De landelijke 
organisatie was rond 1980 een slapend orgaan geworden. Het was er. Maar er 
gebeurde weinig. Het elan was verdwenen. CBMC dreef nog op het enthousi-

asme van enkele bestuursleden en slechts twee plaatselijke comités!  

Pionieren in de 
Nederlandse polder

TEKST: GERARD BIJKERK
BEELD: MAARTEN DE GRAAF
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In 2016 bestaat CBMC Nederland 60 jaar! 

Een mooie tijd om eens op terug te kijken. 

We interviewen in deze rubriek 
CBMC’ers uit het verleden. Deze keer: 

Peter Briscoe

6 0  j a a r
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Brit in Nederland
Peter Briscoe had in die tijd dan ook nog nooit van 
CBMC gehoord. Ook in Engeland niet. Hij was sinds zijn 
zestiende overtuigd christen en kende toen een 
levende band met God. In 1968 werd hij actief lid van 
de Navigators in Londen. Een jaar studie bij Unilever in 
Delft brengt hem naar Nederland. En daar leert hij zijn 
Nederlandse vrouw Didie kennen, met wie hij in 1972 
trouwt in de Engelse kerk in Den Haag. Zijn eerste baan 
bij Brent Chemicals International brengt hem terug 
naar Londen. Maar dat duurt slechts twee jaar. Want in 
Engeland heerst een economische malaise met veel 
stakingen Daarom wil het bedrijf Brent Chemicals een 
Nederlands verkoopkantoor in chemie opzetten, speci-
aal voor de luchtvaart en nucleaire industrie. Daarvoor 
stuurt men de 24-jarige Peter naar Nederland en maakt 
men hem directeur. Hij stuurt dan acht man personeel 
aan.

Ervaringsdeskundige
Maar die jaren 1974-1980 worden crisisjaren voor Peter. 
Als jonge directeur drukt de verantwoordelijkheid voor 
het bedrijf en het personeel zwaar op hem. “Een veel te 
grote verantwoordelijkheid voor zo’n jong iemand”, 
vindt hij zelf achteraf. “Het werk ging mij goed af, maar 
je betaalt er een hoge prijs voor. Het eiste zijn tol op 
drie vlakken. Ik kreeg stressgerelateerde hernia. Dus 
mijn gezondheid leed eronder. Maar ook mijn relatie 
met mijn vrouw en de toen nog kleine kinderen. Ik was 
door mijn ambitie veel te weinig aanwezig in het gezin, 
terwijl ons derde kind een moeilijke bevalling kende. 
Stilaan was ook mijn relatie met God verdwenen. Ik 
ging nog wel naar de kerk, maar zat daar te piekeren 
hoe ik de volgende dag mijn rekeningen moest betalen. 
Dus de druk van het zakendoen had mij helemaal in 

beslaggenomen. Het ging ten koste van het gezin, mijn 
gezondheid en mijn geloof. Je komt in het nauw en 
vraagt je af: is dit het allemaal waard? Is dit wat ik wil? 
Maar je weet ook de oplossing niet.”

Unieke kennismaking met CBMC
Als Peter in de knel zit, ontdekt hij op de voorpagina 
van de Telegraaf een kleine advertentie. Niet groter 
dan drie bij drie centimeter. Het vermeldde de korte en 
pakkende vraag ‘Geloof en zakendoen?’ en een tele-
foonnummer. Dat raakt Peter precies waar hij mee zit: 
‘Hoe kan het geloof in Jezus Christus mij helpen in mijn 
werk en hoe kan ik mijn problemen oplossen?’  
“Ik wist totaal niet wat ik kon verwachten toen ik ging 
bellen, vertelt Peter over die ‘toevallig’ opgemerkte 
advertentie. “Ik werd getriggerd, omdat ik op zoek was 
naar een antwoord op die vraag. Blijkbaar leefde dat 
bij meer mensen. Ik was benieuwd bij wie. Hadden zij 
antwoorden? Ik kreeg CBMC-lid de heer Reynoud uit 
Alphen aan de Rijn aan de lijn, waar helemaal geen 
CBMC-comité actief bleek te zijn. Waarschijnlijk had hij 
op persoonlijke titel of in samenwerking met het 
comité uit Hilversum die advertentie gezet. Hij kon mij 
geen cursus aanbieden of een bijeenkomst over dit 
thema. Er was ook geen cursusmateriaal. Hij bood wel 
een persoonlijk gesprek bij hem thuis aan. Die ontmoe-
ting was geweldig bevrijdend voor mij. Reynoud luis-
terde naar mijn problemen en begreep wat ik door-
maakte. Hij bad met mij en gaf raad. Wat een 
opluchting! Het werd het begin van een belangrijke 
vernieuwing van mijn leven.”

Zoektocht
“Bijzonder was dat de man voor mij en met mij ging 
bidden om mijn relatie met God te herstellen. Wat ik in 

“Je komt in het nauw en vraagt je af:  is dit het allemaal waard?”

de drukte van mijn carrière was kwijtgeraakt, hoefde 
niet zo te blijven. Zijn gebed was daarin heel concreet: 
ik moest leren de juiste prioriteiten te stellen in mijn 
leven. Daar zat het knelpunt. Door geloof en werk met 
elkaar in relatie te leren brengen zouden mijn proble-
men kunnen worden opgelost. Bijzonder was dat er ook 
voor hem geen pasklare antwoorden lagen hoe het pre-
cies verder moest. Maar hij wees wel met overtuiging 
een weg waarin de oplossing gevonden kon worden. Er 
was in die tijd nauwelijks literatuur over ‘geloof en werk’ 
beschikbaar. Juist dat maakte zo waardevol dat hij deze 
actie zo deed. Tegelijk werd ook de behoefte voelbaar 
aan werkmateriaal om vanuit een duidelijk omschreven 
visie te kunnen werken en kennis over te dragen aan 
anderen.”

Opleving
“Er waren in mijn herinnering slechts twee regionale 
groepen echt actief. Dat waren Hilversum en Rotterdam-
Vlaardingen. Het werd dus tijd om ook in andere plaatsen 
groepen van de grond te tillen. Reynoud uit Alphen aan 
den Rijn vroeg me hem te helpen daar een groep op te 
gaan starten. Dat wilde ik graag. Ik was zelf zeer bemoe-
digd door zijn hulp aan mij. We begonnen met een 
gebedsontbijt op maandagmorgen om 7.00 uur. Of dat 
nu echt het meest tactische moment van de week was, 
kun je natuurlijk betwisten”, lacht Peter. ‘Maar God 
gebruikt gelukkig niet alleen de meest slimme dingen. 
Belangrijk was dát we iets gingen doen en in actie kwa-
men. Het werd gezegend, want er vormde zich een groep. 
In diezelfde tijd hoorden we ook van de opkomst van 
CBMC in Barneveld. Jan van Uffelen en Gert van Putten 
waren daar actief en organiseerden gebedsontbijten en 
inspirerende avonden die veel belangstelling trokken. 
Die kregen een follow-up in de bedrijfsbezoeken.”

CBMC Conferenties 
“Evert Jan Burgers werkte in die tijd op De Burght in 
Haamstede. Daar werden weer landelijke CBMC-
conferenties gehouden waar we toegerust werden en 
andere actieve mensen leerden kennen. Zoals Herman 
Holtrust uit Doorn, die binnen CBMC Nederland een 
belangrijke motor was. CBMC begon weer te leven. 
Lieko Helmus vroeg me in 1982 secretaris van het lande-
lijk bestuur te worden. Ik wilde graag betrokken zijn bij 
deze opkomende beweging waardoor ik zelf zo goed 
geholpen was. Ik kende zelf het klappen van de zweep 
als ondernemer. Zij moesten dezelfde problemen ken-
nen als ik en hadden een levende relatie met Jezus 
Christus nodig. Deze vereniging moest groeien.”

Naar binnen of naar buiten 
“Tegelijk tekende zich een duidelijk probleem af. CBMC 
was een ‘vereniging van gemeenschap van christenza-
kenlieden’. Het woord ‘gemeenschap’ was toen heel 
bepalend geworden. Het benadrukte dat men op elkaar 
gericht was. Een naar binnengekeerde club dus. Maar 
het bestuur, waaronder Gerrit Bonnema, Gert van 
Putten en Herman Holtrust, besloot om de koers te ver-
leggen naar de drive van het begin: weer een beweging 
worden die anderen wil bereiken met het evangelie. 
CBMC moest weer een actiegroep worden. De gemeen-
schap moest geen doel op zich zijn, maar naar buiten-
gericht blijven. Doel moest blijven om de ongelovige 
ondernemers te bereiken. Die wens bracht een nieuwe 
passie teweeg die CBMC begon te veranderen van een 
vereniging tot een dynamische beweging.” Peter: “Als 
we kijken naar de toekomst, dan mag CBMC die instel-
ling nooit verliezen. Dit zal altijd kenmerkend moeten 
blijven.”
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Impuls aan nieuw verlangen 
“Aan die nieuwe drive naar buiten gaf Albert Diepeveen 
een sterke extra impuls. Hij was Amerikaan met een 
Nederlandse achtergrond. Door CBMC in Chicago was 
hij tot geloof gekomen en hij had op zijn hart gekregen 
om CBMC in zijn vaderland te helpen echt te groeien. Hij 
leerde ons daarvoor de Amerikaanse aanpak en metho-
den. Ze waren daar immers succesvol gebleken, dus 
waarom zouden die in Nederland niet werken? Om dat 
te ervaren gingen wij als bestuursleden, Jan van Uffelen, 
Lieko Helmus en ik, op uitnodiging van Albert in 1983 op 
studiereis naar Atlanta. Dat werkbezoek maakte op ons 
grote indruk. We zagen hoe men daar werkte en werden 
enorm enthousiast om dergelijke principes ook in 
Nederland te gaan toepassen.”

Aansturing vrijwilligersorganisatie 
“Maar Albert Diepeveen besefte beter dan wij dat er in 
Nederland een sterkere organisatie nodig was dan vrij-
willigers alleen kunnen bieden. Hij opende onze ogen 
voor een fulltime kracht als belangrijke voorwaarde 
voor de groei van CBMC. Hij bood vanuit de VS daarvoor 
financiële support aan om een betaalde directeur aan 
te stellen. Het eerste jaar bood hij 80 procent onder-
steuning aan,  afbouwend naar 50 en 30 procent in de 
daaropvolgende jaren. Daarna moest CBMC Nederland 
selfsupporting zijn. Dat was een geweldig mooie kans.” 
Halverwege 1985 werd Peter gevraag zijn baan in het 
bedrijfsleven op te geven en de eerste directeur te wor-
den van CBMC Nederland.

Stap in geloof 
In die tijd kwam er geen uitgebreide selectie van kandi-
daten of assessment aan te pas om te kijken of de 
beoogde kandidaat over de juiste kwaliteiten beschikte. 
Toch was de aanstelling van Peter een schot in de roos. 
“Ik was beschikbaar en ervoer het als een roeping om 
CBMC opnieuw op te gaan bouwen. Anderzijds kregen 
we ondersteuning van Albert. We ervoeren het allemaal 
als ‘made in heaven’. Toch was het voor beide kanten 
een stap in geloof. Voor het bestuur om deze financiële 
uitdaging aan te gaan. Voor mij ook. Financieel zet je 
een behoorlijke stap terug. Hoewel met een geleidelijke 
overgang. Eerst ging ik één dag voor CBMC werken en in 
een periode van twee jaar bouwden we dat op naar full-
time. Maar toch… heel het uitgavenpatroon van ons 
jonge gezin moest zich erop instellen. Dat kon alleen 
omdat mijn vrouw er helemaal achter stond.”

Pionierstaak en early adopter
Peter was zich goed bewust van zijn kwaliteiten voor de 
pionierstaak die hem wachtte. “Ik ben geen origineel 
denker, maar wel een ‘early adopter’; als ik zie dat iets 
werkt, kan ik de principes ervan snel in een andere 

situatie toepassen en uitwerken. Dat was precies wat 
toen nodig was. CBMC USA was ons grote voorbeeld. 
Het kwam erop aan de kern van hun methodes hier toe 
te passen. De mentaliteit in Nederland is anders en daar 
moet je beslist rekening mee houden. Verder kwam het 
erop aan om bijna een complete organisatie op te bou-
wen en nieuwe leden te rekruteren. Daar is veel per-
soonlijk contact voor nodig. Ik ging ‘s morgensvroeg het 
hele land door voor ontbijtbijeenkomsten en schakelde 
zakenmensen in om in hun lokale netwerk een CBMC-
groep op te zetten. Daarbij kon ik hen begeleiden. Van 
1985 tot de aanstelling van Jan Suk in 1990 als tweede 
directeur groeide het aantal comités van twee naar 
veertig. Voor mij als pionier is vijf jaar al lang genoeg om 
me aan een taak te wijden. Daarna is er een ‘bouwer’ 
nodig, zoals Jan is. Zijn aanstelling was een goede wis-
seling van de wacht.”

Zegen op Navigatorsaanpak 
Peter: “Die nieuwe aanpak bestond allereerst uit gebed. 
Ieder lid van een groep zet tien mensen op zijn gebeds-
lijst: eigen zakenrelaties die de Heer nog niet kennen. 
Dagelijks bid je voor hen in je persoonlijke gebed en 
eenmaal gezamenlijk in de wekelijkse gebedsbijeen-
komst. Al die relaties nodig je uit voor een lunch, waar-
bij een persoonlijke getuigenis wordt gegeven met de 
oproep Jezus Christus ook te aanvaarden. De follow-up 
bestaat uit een bezoek aan het bedrijf van hen die de 
lunch hadden bijgewoond. We gingen erheen zonder 
afspraak. Heel ongewoon natuurlijk. In het zakenleven 
doe je alles op afspraak. Wat hielp was dat we de direc-
teuren inmiddels kenden en eigenlijk altijd binnenkwa-
men. Zulke spontane acties helpen om tot echte ont-
moetingen en goede gesprekken te komen. We kunnen 
gelijk tot de kern komen, want je komt terug op de 
getuigenis van de lunch. Je merkt gelijk of men het 
begrepen had en welke respons ze op het evangelie 
geven. Als die er is, nodig je ze persoonlijk uit voor de 
Bijbelstudies en ga je een Paulus-Timotheüsrelatie aan. 
Dat houdt in dat je je beschikbaar stelt om langer met 
een zoekende zakenrelatie op te trekken. Ik was met die 
aanpak heel vertrouwd. Hij komt van oorsprong van de 
Navigators waaraan CBMC is gelinkt. Deze aanpak is 
echt heel goed en vruchtbaar. Als je deze methoden 
aanpast aan de Nederlandse cultuur en mentaliteit, die 
minder open en spontaan is, werkt het ook hier. Dat is 
gebleken. CBMC Nederland werd hierdoor gebouwd. Ik 
denk dat je, los van de methode, steeds een echte focus 
in onze levenshouding nodig hebt om onze relaties die 
Christus nog niet kennen, bij Jezus te brengen. Als we 
maar afhankelijk willen zijn van wat God doet door het 
gebed en de ander de ruimte geeft die hij nodig heeft. 
Dat brengt altijd zegen.

29

“Ik ben geen origineel 
denker, maar wel een 
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Hoe kunnen christenen in zo’n geseculariseerde wereld zout, licht en 
een stad op een berg zijn, zoals de Heer Jezus gezegd heeft in de 
Bergrede (Matteüs 5:13-16)? Hoe geef je daar vorm aan in je gezin, 
maar ook in je buurt en op je werk; in je bedrijf als ondernemer, als 
werkgever of als werknemer? Hoe overwin ik ook mijn eigen postmo-
derne verlegenheid die maakt dat ik me zelfs afvraag of ik dat eigen-
lijk wel moet doen? Geloven is toch iets persoonlijks?

Ik vind dat zelf iedere keer weer geweldig spannende vragen. Van de 
eerste christenen lezen we dat ze trouw bleven aan het onderwijs van 
de apostelen, dat ze met elkaar een gemeenschap vormden, dat ze 
het brood braken (de maaltijd van de Heer vierden) en dat ze zich 
wijdden aan het gebed (Handelingen 2:42). Geloven is dus wel per-
soonlijk, maar niet individualistisch. 

Voor mijzelf begint het dan toch altijd weer met die machtige belofte 
van de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart: Jullie zullen kracht ont-
vangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt en jullie zullen mijn 
getuigen zijn van Jeruzalem tot aan de uiteinden der aarde. Geen 
opdracht in de eerste plaats, maar een belofte: van kracht en van een 
manier van leven. Het gaat niet over wat je doet (moet doen), maar 
wie je bent. Kunnen mensen in jou en door jou heen Christus leren 
kennen en iets zien van zijn koninkrijk?

Ik zie veel mensen hiermee worstelen: hoe kan ik in deze wereld een 
goede getuige zijn? Vroeger deden we dat via de zending ver weg in 
Afrika. Maar nu komt het gewoon heel dichtbij. En ik zie ook veel ker-
ken en organisaties hiermee bezig zijn. CBMC is daar voor mij een 
mooi voorbeeld van. 

Bij MissieNederland komen veel van die netwerken en netwerkjes bij 
elkaar. Onze missie is hen te verbinden, te ondersteunen en te inspi-
reren. Dat doen we vooral op vier thema’s: discipelschap, gemeen-
schap, getuige zijn en samenwerking. Want dat is onze droom en 
onze passie: dat de kerk, de bruid en het lichaam van Christus schit-
tert en straalt. Dat het inderdaad zout en licht is voor de wereld en 
een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Daar hebben we 
elkaar voor nodig, zoals een Afrikaans spreekwoord zegt: alleen ga je 
sneller, maar samen kom je verder.

Nederland is een zendingsland geworden. Nog maar 14% van de Nederlanders 
gelooft in God (inclusief Moslims en Joden). 34% gelooft in ‘iets’, maar het groot-
ste deel (52%) gelooft helemaal niets meer. Kerken lopen leeg en organisaties 
moeten inkrimpen en ombuigen (zoals de Protestantse Kerk in Nederland). Dit 
proces van secularisatie heeft ook gevolgen voor de samenleving die steeds har-
der en individualistischer wordt en steeds meer mensen lijkt uit te sluiten: vluch-
telingen, maar ook kinderen met Down bijvoorbeeld. 

Zout, licht 
en een stad op een berg

JAN WESSELS - MISSIENEDERLAND
WWW.MISSIENEDERLAND.NL 

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Duidelijk en slagvaardig

Bezoek- en postadres: Stationsweg 43, 3771 VC Barneveld

T: +31 (0)342 491 028  //  E: info@wolleswinkel.nl 

 www.wolleswinkel.nl

Releva is onderdeel van TimHamoen bv en VABU MKB

Adviseurs in Pensioen en Verzuim

kundig en bij u in de buurt

Vestiging Urk
Keteldiep 15
8321 MH Urk

Vestiging Drachten
Lavendelheide 6d
9202 PD Drachten

Postadres
Postbus 50020
9200 LA  Drachten

T: 0512-570250 E: info@releva.nl
AFM 12015713
KvK 59493127

ADVERTENTIES
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Wat heeft Cor 
Verkade op het 
hart? Wat wil hij 
ons - christelijke 
zakenmensen - 
meegeven?
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Bij de woorden van Jezus breng ik ook weer onder-
scheid aan, waarbij ik me vooral erg graag laat inspire-
ren door wat de Heere Jezus in de laatste week voor zijn 
lijden onder Pontius Pilatus en aan het kruis gezegd 
heeft. Niet alleen geeft hij in die week veel denkstof over 
de verhouding tussen joden en (avant la lettre) christe-
nen, maar ook zet hij al zijn volgelingen aan het werk: 
Hij roept hen/ons op tot het doen van de zes werken der 
barmhartigheid. Markant overigens dat de rooms-
katholieke traditie in haar brutaliteit gemeend heeft er 
een zevende aan te voegen, waardoor ‘de zeven werken 
der barmhartigheid’ ten onrechte de gevleugelde term 
is geworden. Precies voor zijn uitleg over de tweedeling 
van de mensheid in zijn ultieme oordeel roept hij hen/
ons op alle gegeven talenten te verdubbelen en dat 
natuurlijk koninkrijksgericht (Jezus giet zijn appel in de 
vorm van een gelijkenis over zijn koninkrijk). Deze 
oproep van Jezus is uiteraard niet slechts tot onderne-
mers gericht, maar ondernemers kunnen zich er mijns 
inziens disproportioneel door laten inspireren, omdat 
zij gemiddeld genomen meer dan gemiddeld met 

bepaalde talenten gezegend zijn. Deze talenten mogen 
zij gebruiken om hun taken in bedrijf, gezin en familie te 
verrichten, maar daarnaast is het belangrijk dat dat 
breder gebeurt: in kerk en maatschappij. Op die manier 
verdubbelt het ook stevig: op elke plek/positie die onze 
goede God gegeven heeft, tot zijn eer, tot welzijn van de 
naaste en tot ontplooiing van de gekregen talenten de 
goede inspanningen leveren. Het valt mij wel eens op 
dat je bij beslissingen van beslissende organen als 
Tweede Kamer, kerkenraden en schoolbesturen soms 
snel kunt zien of er al dan niet ondernemers meebeslo-
ten hebben. Over het algemeen kun je na verloop van 
enige tijd bij een minister of staatssecretaris zien of hij 
al dan niet ondernemer is geweest. 

Geen bankrente
Kortom: voor ondernemers in het algemeen vormt 
Matteüs 25 : 14 – 30 zeer boeiende studiestof. De Heere 
Jezus legt uit dat een talent niet in de grond gestopt 
moet worden. Jezus’ aanklacht aan de man die het 
talent naar zijn eigen overtuiging wijs beheerd had, 

Er zijn christenen die met ongetwijfeld heel goede 
motieven en zich baserend op een heilig ontzag 

voor het feit dat de gehele Bijbel door onze goede 
God geïnspireerd is, alle Bijbelteksten gelijk gezag 
geven. Zelf doe ik dat niet. De teksten waarin God 

de Vader rechtstreeks spreekt of waarin onze 
Heiland aan het woord is, acht ik belangrijker dan 
vele andere teksten waarin bijvoorbeeld de – ove-
rigens zeer respectabele en voor de christenheid 
van zeer groot belang zijnde – apostel Paulus of 

David aan het woord is. 

TEKST: COR VERKADE
BEELD: STOCKUNLIMITED

Normatief 
zaken doen
In het jaar 2009 werd ik benaderd 
door een uitgever met de dringende 
vraag of ik een betaalde advertentie 
(‘advertorial’) wilde plaatsen in een 
eventueel ter gelegenheid van de 
500e geboortedag van Johannes 
Calvijn te verschijnen Calvijnglossy. 
Omdat het idee me aansprak, ging ik 
me bedenken wat de bedrijfsvoering 
in ons bedrijf te maken heeft met het 
gedachtengoed van Johannes 
Calvijn. Hij leerde ons dat elk mens 

zijn werk ‘coram Deo’ (= voor het aan-
gezicht des Heeren) dient te doen. 
God heeft mogelijkheden gemaakt en 
wacht op ons antwoord. Bij alles wat 
je doet, dient Gods eer, het welzijn 
van de naaste en ontplooiing van de 
door Hem gegeven talenten centraal 
te zetten. Jezus geeft voor het zaken-
doen de gulden regel: ‘Behandel 
anderen zoals je zelf behandeld wilt 
worden’ en omgekeerd.

Een paar dagen voor het advertorial-
interview kwam ik al googelend een 
artikel van professor Johan Graafland 
tegen die betoogde dat met de zes 

regels van Calvijn voor de bancaire 
sector er nooit een kredietcrisis geko-
men zou zijn. Opgegroeid in een SGP-
gezin wist ik dat Calvijn veel over 
politiek gedacht en geschreven had. 
En opgegroeid in een pastorie wist ik 
dat Calvijn veel over geloof en 
geloofszaken gedacht en geschreven 
had. Maar via het artikel van Johan 
Graafland kreeg ik Calvijns visie op 
ons vakgebied in de schoot gewor-
pen. Want wij - Van Dam, Van Dam & 
Verkade B.V. - beheren geld van parti-
culieren, stichtingen en pensi-
oenbv’s. Zijn visie kreeg ik ook nog 
eens in het jaar dat in Nederland de 

klappen van de kredietcrisis voel-
baar werden (toen deze in de VS uit-
brak riep zelfs minister-president 
Balkenende dat deze crisis langs 
ons heen zou gaan…) en dus in het 
jaar dat Calvijns 500e geboortedag 
herdacht werd…

Voor mensen die in de financiële sec-
tor werken, heeft hij een zestal regels 
gegeven. Als deze regels bij de ban-
ken centraal hadden gestaan, waren 
er geen crises geweest. En dan had-
den bedrijven in de financiële sector 
die deze regels al dan niet bewust 
hanteerden, geen last van de crises.

Calvijns zes gouden regels voor 
geldlenen:
1. Je mag geen rente vragen aan 

mensen die geld lenen uit 
armoede. 

2. Degene die geld tegen rente 
uitleent, moet zorgen vol-
doende over te houden om 
geld renteloos aan armen uit te 
lenen.

3. De gelduitlener mag geen 
voorwaarden aan de lening 
stellen die hij zelf niet zou wil-
len vervullen (wat gij niet wilt 
dat u geschiedt, doet dat ook 
de ander niet).

4. De geldlener moet met ander-
mans geld geen risico’s lopen 
die hij met eigen geld niet zou 
durven lopen.

5. Iemand dient zijn geld niet 
alleen te verdienen door geld 
uit te lenen. Er moet een 
andere inkomensbron bij zijn.

6. De geldlener moet niet meer 
rente hoeven te betalen als hij 
met het geleende kan verdie-
nen.

Calvijn maakt qua rente dus een 
onderscheid tussen consumptief 
krediet en zakelijk krediet. Voor het 

Jezus’ visie op het gebruik  van spaargeld/vermogen
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luidt heel stevig: “Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne weder-
genomen hebben met woeker” (Statenvertaling) en/of “Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik 
zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben” (Herziene Statenvertaling). Nu banken amper of 
geen rente meer geven en er geen wisselaars meer zijn, dienen we te zoeken naar hoe de tekst in deze tijd toegepast 
kan worden. Juist nu banken eigenlijk geen rente meer geven, dienen we te zoeken naar alternatieven en is het een 
genoegen om onze gegeven talenten te gebruiken om te kijken welk alternatief we kunnen bieden. Veel goede 
organisaties kunnen geholpen worden met geldleningen, met hypothe-
caire geldleningen tegen bijvoorbeeld 3% rente, waarbij niet alleen het 
financieel rendement maar vooral ook het geestelijk rendement vele malen 
hoger is dan het geld bij banken neer te zetten. Het is ondergetekende een 
groot genoegen om dat niet alleen commercieel voor zijn bedrijf te doen, 
maar ook steeds meer en meer betrokken te raken bij projecten van goede-
doelenorganisaties, die vanwege de lage rente die banken hun klanten bie-
den, commercieel en toch met goed geestelijk rendement gerealiseerd 
kunnen worden. Laat een ieder met een banksaldo van meer dan € 100.000 
(daaronder geldt een lastig wet- en regelgevingskader) nadenken hoe hij 
zijn vermogen geestelijk en zakelijk verantwoord kan laten groeien, opdat 
niet gezegd hoeft te worden dat hij zijn talent als het ware in de grond 
gestopt heeft.

Wie niet durft te dromen,  
slaapt alleen maar.

Vestigingen 

Alphen aan den Rijn • Gouda • Ridderkerk  

Dromen zijn de brandstof voor groei. Daar dragen wij graag aan bij. 
Neem contact op met één van onze medewerkers (T 088 - Lansigt).

 www.lansigt.nl

ADVERTENTIES

U staat er niet alleen voor. Ook al kan dat soms wel zo voelen als 
het om de marketing van uw bedrijf gaat. De strijd om uw klanten is 
pittig en er is heel veel mogelijk. Meer dan ooit zelfs. Dan helpt het 
als u met vakmensen aan tafel zit voor wie marketing dagelijkse  
kost is. Wij helpen u graag.

Bel de vakmensen van Krb. 

Marketing is niet ingewikkeld.  
Het is gewoon een vak.

AMERSFOORTSESTRAAT 18, BARNEVELD | 0342 40 34 90 | WWW.KRBCOMMUNICATIE.NL

Provincialeweg 86 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 6111 333 contact@dehoopdrukkerij.nl
www.dehoopdrukkerij.nl

Drukwerk met 
méér waarde

van ontwerp tot verzending

De Hoop Drukkerij is een leerwerkbedrijf van Werkvisie De Hoop. Zij biedt 
werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder cliën-
ten van De Hoop GGZ. Hoog in het vaandel staat de levering van perfecte 
kwaliteit. Van ontwerp tot verzending. Maar ook milieubewust drukwerk in 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

eerste geldt een renteverbod maar 
als het te lenen geld gebruikt wordt 
om er iets mee te verdienen, dient 
er een vergoeding in de vorm van 
rente tegenover te staan. Mensen 
mogen niet al het geld dat ze heb-
ben tegen rente uitlenen, want er 
moet een mogelijkheid zijn om 
iemand renteloos te helpen. De 
voorwaarden voor de lening moe-
ten ‘leefbaar’ en niet disproportio-
neel zijn. 

Vooral de vierde regel zou bij hante-
ring derzelve in de bancaire sector 
tot grote gevolgen geleid hebben. 
Als bankdirecties hoofdelijk met 
hun vermogen aansprakelijk zijn 
voor de gevolgen van de beslissin-
gen die ze nemen, wordt er verant-
woord geopereerd. Anderszins, zo 
moet je nog maar kijken of het uit-
geleende geld ooit terug komt.
Ook het feit dat je niet fulltime met 
geld bezig mag zijn, is een gouden 

regel en voorkomt beroepsblind- 
heid en op geld gerichtheid (geld-
gierigheid is de wortel van alle 
kwaad, zo leert de schrift!). 

Al met al voor mensen die in de 
financiële sector werken een mooi 
normen- en waardenkader dat ons 
via de kerkgeschiedenis in de schoot 
geworpen wordt.

Cor Verkade studeerde rechten en 
politicologie, (s)preekt, doceert, 
bestuurt, schrijft, is columnist/
commentator bij de reformatori-
sche omroep, is politiek actief bij 
diverse partijen en zit sinds hij 
handelings-bekwaam werd in het 
onroerend goed en deed dat van 
meet af aan via ‘crowd-funding’ 
avant la lettre. corverkade.nl
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Adam Smith leerde ons 240 jaar geleden dat het han-
delen uit eigenbelang door de ondernemer zorgt 
voor economische groei. Welvaart voor de samenle-
ving als onbedoeld bijproduct van het nastreven van 
eigenbelang. Hoewel dit klinkt als een paradox, kun-
nen we niet ontkennen dat het vrijlaten van de markt 
gezorgd heeft voor een verhoging van de welvaart in 
de afgelopen eeuwen. Het probleem zit hem erin dat, 
onder aanmoediging van Nobelprijswinnaar 
Friedman, de regeringen van Reagan en Thatcher in 
de Angelsaksische wereld, en in hun navolging ook 
andere landen, het kapitalisme naar een volgend 
niveau getild hebben. Met als gevolg: groeiende pro-
blemen in de afgelopen dertig jaar. Het enige doel 
van een bedrijf, zei Friedman, is zo veel mogelijk geld 
verdienen voor zijn aandeelhouders. Gevoelsmatig 
klopt dit niet. Je kunt geld vergelijken met bloed in 
een lichaam; het maakt functioneren mogelijk. Maar 
het doel van een lichaam is toch niet het produceren 
van zo veel mogelijk bloed? Toch kwam er nog meer 
vrijheid voor het eigenbelang van de ondernemers en 
aandeelhouders met als doel: nog meer welvaart. 
Maar voor wie? Het probleem is dat eigenbelang vaak 
doorslaat in zelfzucht. Het gevolg is dat er de laatste 
tientallen jaren weliswaar een toename van welvaart 
is geweest, maar die toename had wel een kostprijs. 

De kloof tussen arm en rijk is alleen maar groter 
geworden. Tel daarbij de zelfzuchtgeïnduceerde 
schandalen en de economische crisis van de afgelo-
pen jaren, en het is overduidelijk dat het huidige sys-
teem op de helling moet. En dan praat ik nog niet 
over de schade aan mens, arbeider en milieu als 
gevolg van het op de eerste plaats stellen van de 
winst.

Gewilde of ongewilde invloed
Nu is constateren van een probleem vele malen een-
voudiger dan het aandragen of zelfs implementeren 
van een oplossing. Mijn stelling is dat de oplossing 
begint bij het doel van het bedrijf. Als het alleen om 
geld draait, dan gaat het mis. Er kunnen wel mooie 
programma’s zoals Corporate Social Responsibility 
(CSR) gelanceerd worden, maar wanneer dit gebeurt 
in een omgeving waar het uiteindelijk draait om de 
winst, dan verliest CSR het van het geld. Daarbij komt 
dat we het doel van een bedrijf niet los kunnen zien 
van de richting en doelen van onze samenleving: de 
manier waarop een bedrijf omgaat met zijn produc-
tieproces, producten, afval, klanten, leveranciers, 
medewerkers en het milieu heeft, of je het nu wilt of 
niet, een impact op de samenleving waarin het 
acteert.

TEKST: JOOST VAN DIJK
BEELD: STOCKUNLIMITED

Het algemeen belang bevorderen door iedereen zo veel mogelijk 
vrijheid te geven om zich op zijn eigenbelang te kunnen richten. 
Deze paradox is een van de fundamenten van het huidige econo-

mische systeem. Lukt het om op zo’n fundament een stabiele 
samenleving te bouwen?

Eigenbelang of algemeen 
belang?
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Eigenbelang als bijproduct
Ik vind dat bedrijven als hoofddoel moeten 
hebben om een positieve bijdrage te leveren 
aan de samenleving. Het bedrijf staat midden 
in de samenleving en kan er niet los van wor-
den gezien. Vanuit christelijk oogpunt vind ik 
dat middels de bedrijfsvoering Gods konink-
rijk verkondigd en onderwezen moet worden, 
omdat dat een van de belangrijkste opdrach-
ten is die we als christenen op aarde hebben. 
We draaien het doel dus 180 graden om: we 
dienen het algemeen belang en als onbedoeld 
bijproduct wordt het eigenbelang veilig 
gesteld. Dit is een zeer idealistisch standpunt, 
waarvan velen zullen zeggen dat het nooit 
gaat werken, omdat mensen altijd geneigd zijn 
om voor zichzelf te kiezen boven de ander. Ik 
denk inderdaad dat het dienen van het alge-
meen belang boven het eigenbelang erg lastig 
is in een omgeving waar niemand hetzelfde 
doet en er dus op grote schaal misbruik van 
jou gemaakt dreigt te worden. Toch wil ik een 
lans breken om iets wat vanuit menselijk oog-
punt onmogelijk lijkt, te promoten.

Gods logica
Om te beginnen is het hooghouden van het 
algemeen belang onderdeel van het op een na 
grootste gebod zoals Jezus ons dat gegeven 
heeft in Marcus 12: “Heb uw naaste lief als 
uzelf.” Als we dan de volgende stap doen en de 
ander hoger achten dan onszelf en de tweede 
mijl voor hem lopen, dan moedigt God ons aan 
om vooral eerst het belang van de ander te 
behartigen. Met ons eigen belang komt het wel 
goed. Allereerst omdat we voor onszelf mogen 
opkomen. Maar vooral omdat hij voor ons 
zorgt. Matteus 6 zegt “maak je geen zorgen 
over jezelf en over wat je zult eten of drinken, 
noch over je lichaam en over wat je zult 

aantrekken.” Juist dit vers staat in de context 
van het dienen van God of mammon. We kún-
nen ze niet beide dienen. Hoe we het ook wen-
den of keren: Geld kán niet het hoofddoel van 
ons bedrijf zijn als we God dienen; God komt 
op de eerste plaats en daarna komt de samen-
leving, dat is zijn logica. Wanneer we de moed 
en het geloof hebben om ons eigenbelang uit 
handen te geven aan onze Heer, pas dan kan 
hij echt voor ons zorgen. We mogen ons 
beschermen tegen misbruik van onze goed-
heid. We hoeven verder ’alleen maar’ datgene 
te doen wat God van ons vraagt. Het moeilijke 
hiervan is dat we dit alleen kunnen, wanneer 
we ons leven afstemmen op hem: leven in 
geloof, wandelen met God, leren luisteren 
naar zijn stem en kijken met zijn ogen.   

Gods ogen
Volgens de schrijver van de Hebreeënbrief 
worden we door geloof overtuigd van de din-
gen die we niet zien. Zo opende God de ogen 
van de knecht van Elisa en vervolgens zag hij 
de paarden en wagens van vuur die Elisa 
omringden. Omdat het toch geloof blijft, zul-
len we misschien niet altijd zo helder de wer-
ken van God zien. Twijfel was bij veel geloofs-
helden aanwezig: Abraham creëerde zijn 
Ismaël; Paulus kwam ondanks zijn sterke rela-
tie met de Heer in zwakheid, angstig en onze-
ker bij de Korintiër; ondanks zijn familieband 
met Jezus liet Johannes vragen of hij wel echt 
de Messias was. En ga zo maar door. Toch 
spreekt God in beloften tot ons en zijn we 
omringd door een wolk van getuigen die als 
heldhaftige voorbeelden worden neergezet. 
We worden aangemoedigd om, ondanks alle 
twijfel, hun voorbeeld te volgen omdat zij 
keken met Gods ogen en verlangden naar de 
volmaaktheid van zijn koninkrijk. 

Dwaasheid
Kijkend met Gods ogen zie je dat wat dwaas-
heid is in de ogen van de wereld, wijsheid is in 
de ogen van God, en andersom. Het ogen-
schijnlijk loslaten van ons eigenbelang door 
de ander boven onszelf te plaatsen gaat in 
tegen alle wetten van de huidige wereld. Deze 
wetten zeggen dat alles onder controle moet 
blijven, alles moet worden gepland volgens 
targets. We meten ons een ongeluk, omdat we 
alleen succesvol kunnen zijn wanneer wij kun-
nen aantonen ‘in control’ te zijn. Maar bij deze 
houding ten opzichte van controle en winst 
kunnen we iets van Abraham leren. Abraham 
werd weggeroepen uit zijn omgeving, zonder 
te weten waarheen. Hij had wel een visie, maar 
geen targets. Zijn focus lijkt totaal niet gelegen 
in hypercontrole en eigenbelang-optimalisa-
tie. Abraham wordt in Hebreeën 11 aange-
haald als een van de geloofshelden “omdat hij 
uitzag naar een stad met fundamenten door 
God zelf ontworpen en gebouwd”. Wanneer we 
de Bijbel dan verder lezen, kunnen we zien dat 
Abraham als onbedoeld bijeffect ongelofelijk 
rijk en gezegend was. 

Gods koninkrijk
Wanneer koninkrijkgerichte bedrijven gaan 
kiezen voor het koninkrijk boven geld, dan 
ontstaan er bedrijven die succesvol zijn omdat 
ze betrouwbare partners zijn voor leveranciers 
en afnemers. De beste werknemers staan te 
trappelen om er te werken. Niet vanwege het 
hoge salaris, maar gewoon omdat mensen er 
over de volle breedte tot bloei komen. En als 
klap op de vuurpijl zou het zomaar kunnen zijn 
dat als onbedoeld bijproduct er een winstge-
vendheid tegenover staat waar de zelfzuchtge-
richte bedrijven een puntje aan kunnen zui-
gen. 

streamer
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Van de ene paradox naar de andere
Kunnen we hier echt op vertrouwen? Gaan we niet van 
de ene paradox naar de andere? Het blijft wel een stap 
in geloof. Daar waar de Bijbel vol staat van beloften over 
zegening, voorspoed en rijkdom wanneer we wandelen 
met Hem, staat hij ook vol van aanmoedigingen om vol 
te houden tijdens tegenslag en in moeilijke tijden. Een 
in Gods ogen succesvol bedrijf kan onsuccesvol lijken 
naar menselijke maatstaven en kan ook veel tegenwind 
en tegenslagen te verduren hebben. Maar wanneer we 
er in slagen om ons los te maken van het menselijk 
meetbaar succes - lees: geld en materieel bezit - en te 
kijken naar succes in Gods ogen, dan zal het lukken om 
in tijden van neergang, tegenslag en crisis ook vol te 
houden om het algemeen belang boven dat van onszelf 
te stellen. Misschien zijn dat nog wel de meest succes-
volle tijden, wanneer we in het dal van de dorre droogte 
weten te zijn als een oase van rijke zegen (Psalm 84).

Ik ben er van overtuigd dat bedrijven die zich richten op 
Gods doelen, en daarbij wel oog houden voor eventueel 
misbruik van hun diensten, op de lange termijn succes-
voller zijn, zelfs financieel, dan op eigenbelanggerichte 
bedrijven. Zelfs zonder koninkrijkcomponent is al aan-
getoond door Jim Collins in Built to Last dat dit klopt. 
Maar ook pioniers als Howard Schultz van Starbucks en 
Paul Polman van Unilever gooien het over een andere 
boeg en zeggen dat een bedrijf grotere doelen nodig 
heeft dan geld alleen. Zelf ben ik na het voltooien van 
een scriptie over het doel van ondernemerschap voor 
een master in praktische theologie een jaar geleden 
mijn eigen bedrijf gestart. Hoe ik deze visie in de loop-
graven van de dagelijkse praktijk vorm ga geven, moet 
grotendeels nog gaan blijken. In ieder geval gebruik ik 
dit ideaalbeeld als stip aan de horizon om op te navige-
ren bij het maken van keuzes. 

Ik bid dat christenondernemers in deze tijden het lef 
hebben om de weg te kiezen die hen wegvoert en weg-
houdt uit de spiraal van zelfzucht en hypercontrole. Om 
tegen alle gevoel in stroomopwaarts te zwemmen en 
niet zichzelf op de eerste plaats te stellen, maar het 
voorbeeld van de Heer te volgen en de ander hoger te 
achten dan zichzelf. Om zo krachtige, geloofwaardige 
bedrijven neer te zetten die werken als gidsen voor 
anderen en die de samenleving positief transformeren 
(Jesaja 32). 

Roordink

VERKOOP EN ADVISERING
NIEUWE BEDRIJFSWAGENS

RUIME KEUZE AAN BEDRIJFSWAGENOccASIONS
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Buitenspelen met een BERG Trampoline of 
BERG Skelter is een belevenis! 

www.bergtoys.com

Joost van Dijk is chemicus en heeft 19 jaar als 
researchmanager bij een grote multinational 
gewerkt. Recentelijk heeft hij een Master 
Praktische Theologie gedaan en schreef hij een 
scriptie die ook als boek is uitgegeven. De scrip-
tie gaat over het doel van werk en ondernemer-
schap vanuit het perspectief van de nieuwe 
schepping. Een jaar geleden is hij zijn eigen 
bedrijf gestart om God de ruimte te geven deze 
visie te verwerkelijken. 
www.puroc.co - joost@puroc.co
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Godkrachtige, 
geloofwaardige 

bedrijven neer te zetten 
die werken als gidsen 

voor anderen.

WIJ ZIJN 
AUTOMOTIVE-EXPERTS

Experda neemt de schadebehandeling van A tot en met Z voor u uit handen. Het 

is onze drijfveer om u als opdrachtgever te helpen geen last te ervaren rondom de 

schadeafhandeling. Dat levert u veel tijdwinst op en het bespaart u geld, dankzij 

onze unieke aanpak en mogelijkheden.

EXPERDA.NL INFO@EXPERDA.NL Koningsschot 45 // 3905 PR Veenendaal //  (0318) 51 11 55

SCHADELASTBEPERKING VOERTUIGCHECK TECHNISCHE EXPERTISE SCHADECALCULATIE VEILING TOTAL LOSS



43

C
O

N
T

A
C

T

Groningen    
Groningen-stad Bart Hof • info@hof.nl
Groningen-regio Klaas Boer • klaas@boerpartners.nl

Friesland    
Regiovoorzitters Andries Miedema • andries.miedema@miedemahout.nl
  Rienk Brouwer • rienk@bbbv.nl
Drachten  Lammert Wolters • wolters@taxiwolters.nl
Heerenveen/Sneek Henk Jonker • jonker41@ziggo.nl
Leeuwarden 1 Ewout van Halteren • ewoutvanhalteren@gmail.com
  Onno Wendelaar Bonga • onnowb@ewald.nl
Leeuwarden 2 Ruth de Jong • pwrdejong@hotmail.nl
  Peter-Willem de Jong • pwrdejong@hotmail.nl
  Jetze Lont • j.lont@lont.nl
RTT 1 Friesland Andries Miedema • aj.miedema@planet.nl
RTT 2 Friesland Andries Miedema • aj.miedema@planet.nl
Workum  Henk Brander • h.brander@burggraaff-bolsward.nl

Overijssel Noord    
Regiovoorzitter Hil Herweijer • herweijer@notarisherweijer.nl
Kampen en omstreken Hil Herweijer • herweijer@notarisherweijer.nl
Hardenberg  Rene Dircks • renedircks@gmail.com
  Fred Smeding • f.smeding@home.nl

Twente    
Almelo  Harro van Pijkeren • hvpw@hotmail.com
Rijssen  Gerrie ter Hoek • famterhoek@gmail.com 
  Roel Koster • roel.koster@twente.politie.nl
  Martin Heinhuis • martinheinhuis@gmail.com

Gelderland Veluwe Noord en West   
Regiovoorzitters Jan Turkenburg • turkenburg@kliksafe.nl
  Eugene Romijnders • kantoor@romijndersadvies.nl
Apeldoorn  René Petri • renepetri@petrimanagement.nl  
Elburg  Eugene Romijnders • eugene@romijndersadvies.nl
Ermelo  Anton van Buuren • a.van.buuren@wxs.nl
Harderwijk  Arthur Noordermeer • a.noordermeer@wuestman.nl
Nunspeet 1  Jan Turkenburg • nieuwewegen@gmail.com
Nunspeet 2  Pieter Verdouw • info@keesverdouw.nl
Putten  Rein van Woerden • rein@hofvanputten.nl
Vaassen/Epe  Lucas Tessemaker • lucas.tessemaker@hetnet.nl

Gelderland Veluwe Zuid    
Regiovoorzitter Maas de Bruin • maas@debruinconsultancy.com
Barneveld   Roel Slaa • rslaa@vanmanen.nl
Kootwijkerbroek Wout Davelaar • w.davelaar@davelaaroliehandel.nl
Lunteren   Maas de Bruin • maas@debruinconsultancy.com
Voorthuizen ‘The camels’ Evert Hein Schuiteman • ehschuiteman@solcon.nl
Wekerom  Henk van den Berg • hvdberg@bergtoys.com

Gelderland Zuid en Oost    
Arnhem  Fred Rietveld • rietveld.interim.finance@planet.nl
Kesteren  Johan Verwoert • johanv66@xs4all.nl
Winterswijk  Erik Grevers • erik@grevers.biz
  Ben Luesink • ben@paraklesa.nl
  Aafke van Deelen • info@aafkevandeelen.nl
Vorden  Ronald Kuyper • ronald.kuyper@gmail.com  

Flevoland en Noord-Oost Polder
Luttelgeest i.o. Johan Lindhout • info@jltechniek.nl

Utrecht    
Baarn  Cees Lugten • mclugten@xs4all.nl
Breukelen/Maarssen Philip Knops • philip@sjofar.nl
De Bilt  Piet Hopman • piet@adbumis.nl
Houten/Nieuwegein Joost de Waal • mail4joost@gmail.com  
Loenen a/d Vecht Max Veenstra • max@mr-transport.nl
Veenendaal 1 Carel Doornenbal • carel@empas.nl
Veenendaal 2 Sietze Ketelaar • sietze@dissel-development.nl
Veenendaal 3 Gert de Fluiter • gert@famdefluiter.nl
Veenendaal 4 Gerard van Barneveld • gvbarneveld@gmail.com
Woerden  Gunnar Matse • matse@ziggo.nl
  Sjaak de Koning • s.de.koning@revicon.com
Woudenberg  Gijsbert van Sijpveld • gg.vansijpveld@hetnet.nl

Noord-Holland    
Schiphol/Amsterdam René Enthoven • info@enmaco.nl
  Robert Brinks • robert.brinks@gmail.com
  Arjan Hulsbergen • hulsbergen@hpadvocaten.nl
Huizen  Henk Rebel • hrebel@tibrebel.nl
Weesp ‘Geloof in je Bedrijf’ Wim Bos • wim@wimbos.nl

Zuid-Holland west    
Rijnsburg  Henk Wiggers • wwp@hetnet.nl
Haaglanden  René Smit • renesmid@gmail.com

Zuid-Holland midden
Regiovoorzitter René Gorissen • rene@renegorissen.nl
Boskoop  Dick de Bruijn • dick.debruijn@hetnet.nl
Gouda  Niek de Jong • niek@niekenesther.nl
Waddinxveen 1 Vincent Laban • c.m.laban@gmail.com
Waddinxveen 2 Wilco Uitbeierse • wcuitbeijerse@gmail.com
Waddinxveen 3  Arthur de Pater • waddinxveen@woningkeurgroep.nl
Waddinxveen 4 Jan Oudijk • janoudijk@hotmail.com
Nieuwerkerk a/d IJssel Fred van der Kooij • kooij@vdkbm.nl

Regiovoorzitter Erik Willemsen • erik@willemsenbeveiligingen.nl
Moerkapelle 1 Piet van Ommeren • ommeren@xs4all.nl
Moerkapelle 2 André Smaal • a.smaal@sonatural.nl
Moerkapelle 3 Aarnout Lindhout • aarnout.lindhout@hetnet.nl
Moerkapelle 4 Jan Oosterom • jan@kwekerijlijntje.nl
Moerkapelle 5 Bram Reijneveld • bramreijneveld@hotmail.com
Moerkapelle 6 Bastiaan Hertog • info@hertogpolderbemalingen.nl
Moerkapelle 7 Jan van de Knijff • janvanderknijff@live.nl
Moerkapelle 8 Roald van Genderen • r.genderen@kpnplanet.nl
Moerkapelle 9 Jacob Jan Smaal • jakobjansmaal@hotmail.com
Moerkapelle 10 Erik Willemsen • erik@willemsenbeveiligingen.nl
Zevenhuizen  Arno Koole • arno.koole@compaqnet.nl

Zuid-Holland zuid
Regiovoorzitter Wilfred Veldstra • veldstra@lamsma-veldstra.nl
Hardinxveld-Giessendam Jan Pieter Teeuw • janpieterteeuw@hetnet.nl
Leerdam  Jos van den Berg • jos@josvandenbergctd.nl
Rotterdam  Roelien van Stenis • vanstenis@upcmail.nl
Middelharnis  Karel van Holten • kholten.hp@wxs.nl
Dordrecht i.o. Wilfred Veldstra • veldstra@lamsma-veldstra.nl

Noord-Brabant en Limburg    
Regiovoorzitters Sytse van Heijst • sytse.van.heijst@home.nl
  Rob de Boer • rdboer@lsibv.nl
Heusden en Altena Evert van de Kamp • edwi@hetnet.nl
Tilburg  Henk van der Linden • lind0937@planet.nl

Zeeland    
Goes  Leendert Geelhoed • lgageelhoed@zeelandnet.nl

België    
Noorderkempen Jan van der Velden • jan.van.der.velden@telenet.be

Brancheteams    
RTT Food  Aart Hak • aart@ifpholland.nu
RTT Transport  Max Veenstra • max@sagena.nl
RTT DGA   Pieter van der Kwaak • pvdk@lansigt.nl

Vrouwennetwerk    
Contactpersoon Coby Hollander • dehollandseprofessional@gmail.com 
VNW Midden-Nederland Marie-Louise Horst-Donatz • mlhd@topview.nl.
VNW Rotterdam e.o. Agnes van Haaften • agnes@agnesmusicmanagement.nl
RTT directeuren Gerrie Boeve • g.boeve@noordersluis.nl
RTT Harderwijk Henriëtte van Dort • henriettevandort@gmail.com

Senior
Midden-Nederland Dirk Romeyn • midi.romeyn@chello.nl
Putten   Wim Kombrink • wkombrink@solcon.nl
Friesland   Auke Timmermans • aukesake@upcmail.nl
Voorthuizen  Gerard van de Top • topvoorthuizen@gmail.com
Terschuur  Gert van Putten • gvanputten@zonneeifarm.nl
Zwolle  Wim Eikelboom • wimeikelboom@planet.nl

AfterAlpha
Soest  Kees Lugten • mclugten@xs4all.nl
Scherpenzeel Gijsbert van Sijpveld • gg.vansijpveld@hetnet.nl
Nijverdal  Arjan Letink • letink@online.nl

Diversen
IMPACT Netwerk Frans van Santen • directeur@impactnetwerk.nl
Europartners  Wouter Droppers • wouter.droppers@europartners.org

CBMC algemeen
Landelijk kantoor 0341-356147 • info@cbmc.nl
  cbmc.nl  
  twitter.com/CBMCnl
  facebook.com/cbmcnederland

Contactpunten

C
O

L
U

M
N

Magazine uit? Geef ‘m door aan iemand die 
BusinessContact nog niet kent!

In de Bijbel lees ik telkens hoe God ons bewust maakt van het feit dat 
we niet voor onszelf leven, maar medeverantwoordelijkheid dragen 
voor elkaar. Hoe zorg je voor mensen die het op eigen kracht niet red-
den, zoals weduwen en wezen. Hoe geef je vreemdelingen die in je 
omgeving komen wonen, de kans om mee te doen. Hoe help je hen 
die verstrikt zijn geraakt in schulden. Hoe reik je mensen die het zo 
veel minder hebben dan jij de helpende hand. Heel praktische tips: 
maai de hoeken van je land niet helemaal af en raap wat gevallen is 
bij de oogst niet op, maar laat het daar voor de armen (Leviticus 19). 
God maakt hiermee duidelijk dat ieder mens voor Hem even kost-
baar is en dat Hij voor al zijn schepselen wil zorgen, maar daarbij wel 
ons allemaal gebruikt. We zorgen voor elkaar, niet omdat het moet, 
maar omdat het mag. Als er iets duidelijk wordt in de Bijbel, is het dat 
zorgen voor elkaar een voorrecht is.

Dat lees ik duidelijk in Jeremia 29:7 waar Israël de opdracht krijgt om 
haar omgeving tot bloei te brengen, ook al is dat het vijandige Babel. 
‘Bid voor de stad waarheen Ik je gezonden heb’, zegt God, ‘en zet je in 
voor haar bloei.’ Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen in 
één zin: breng je omgeving tot bloei! Dat doe je door te kijken waar 
behoefte aan is in jouw directe omgeving of misschien wel verder 
weg. En je doet het door te kijken naar wat je in huis hebt, wat je kunt 
inbrengen en wat past bij je werk of bedrijf. Kortom: je zet je in met 
dat waar je goed in bent.

Waarom? Omdat God dit van je vraagt. Jezus zegt in Matteüs 25 hier-
over dat wat we voor de minsten van zijn broeders gedaan hebben, 
we aan hem gedaan hebben. Help de mensen die op je pad komen 
alsof ze Jezus zelf zijn. Maar er is nog een reden. In Jeremia 29:7 zegt 
God erbij: ‘want in haar bloei, ligt jouw bloei’. Als je anderen of je 
omgeving tot bloei brengt door je mvo, brengt dat ook jou of je 
bedrijf tot bloei. Dat betekent niet dat je opeens veel succesvoller 
wordt, maar wel dat je gelukkiger en tevredener bent. Uit psycholo-
gisch onderzoek blijkt telkens weer dat de belangrijkste factor voor 
geluk is wat je kunt betekenen voor anderen. Dat bevredigt het 
meest. Dat brengt je leven en je werk het meest tot bloei. Daarom dus 
mvo: omdat God weet wat anderen en ons echt gelukkig maakt, 
mogen we anderen tot bloei brengen en dan ontdekken hoe je daar 
zelf misschien wel het meest van opknapt!

Het is inmiddels een redelijk ingeburgerde term geworden in de bedrijfswereld: 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een beetje zichzelf respecterende 
onderneming doet ook iets voor z’n omgeving. De vraag is waarom je dit doet. 
Soms merk ik echte motivatie om iets voor anderen te kunnen betekenen met je 
bedrijf. En soms krijg ik het gevoel dat het meer als een verplichting wordt gezien 
die zo minimaal mogelijk wordt vervuld.

MVO

DS. RON VAN DER SPOEL
PASTOR/TRAINER/COACH

42



ALPHA FILM SERIES
B E G I N  J E  G R O O T S T E  A V O N T U U R

A L P H A N E D E R L A N D . O R G /
A L P H A F I L M S E R I E S

S E P T E M B E R  2 0 1 6ALPHA INTERNATIONAL PRESENTS  THE ALPHA FILM SERIES FEATURING  NICKY GUMBEL, TOBY FLINT, GEMMA HUNT
TIM ARCHER PRODUCTION

DESIGNER GORDIE COCHRAN 1ST ASSISTANT
DIRECTOR DIRECTOR DON KNODEL 2ND ASSISTANT

DIRECTOR JOSH PETERSON 
EPK JOSH KNEPPER DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY DARRYL AUGUSTINE SCREENPLAY
BY NICKY GUMBEL, ALLANA HARKIN, JO SODA, TOBY FLINT 

EXECUTIVE
PRODUCERS AL GORDON, SHAILA VISSER PRODUCED

BY JIM VAN DIJK DIRECTED
BY DANIEL STEWART


