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Robert Jan Jansen 

‘Ik vluchtte 
naar het 
voetbalveld’

Willem Clements

‘Met je hoofd in de 
wolken en je voeten 
in de modder’

Doekele van Wieren

Voor altijd  
invalide?!
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TEKST: LOES GROOTERS 
BEELD: SHUTTERSTOCK

Vanaf 2018 werkt CBMC vanuit een nieuwe gedachte: 
Ondernemen in het Licht. Er ontstaat een sneeuwbaleffect 
als we hier samen handen en voeten aan geven. Ruben van 
den Berg is een van de mensen die zijn schouders eronder 
zet. Zijn rol? Als deelprojectleider het thema leiderschap 

‘Ik verwacht van deze 
beweging dat het levens 

verandert’

‘We zijn  
verwachtingsvol 
hoe het  
proces zich  
gaat  
vormen’
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Je studeerde theologie om daarna  
kerkenwerk te gaan doen. Wat ging  
er ‘mis’?
“Ik heb een levende relatie met Jezus. Vaak bid ik het 
gebed van Jabes uit 1 Kronieken 4:10: ‘Zegen mij: maak 
mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het 
kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ De reden dat ik 
dit bid? Ik wil invloed hebben, van betekenis zijn in Zijn 
Koninkrijk. Daarom studeerde ik eerst theologie. 
Evangelist worden, voorganger, zendeling, pastor – het 
kon me niet gek genoeg. Maar… het zat vast gekaderd in 
die christelijke identiteit. Uiteindelijk ontdekte ik: je 
bent overál christen. Gods Koninkrijk is overal, Zijn 
Koninkrijk is net zo belangrijk op maandag tot en met 
vrijdag als op zondag. Het maakte voor Jezus immers 
ook niet uit of het sabbat was; door de week ging hij 
meer naar de gewone mensen toe dan in het weekend.”

En toen je dat ontdekte?
“Toen kreeg ik dit bedrijf op mijn bordje en dacht ik: 
‘Heer, ik snap het niet. Ik zou toch aan de slag in Uw 
Koninkrijk?’ Tot de Heer me echt duidelijk maakte: ‘Jij 
wilde invloed. Of je een tiende geeft van 100 euro, of van 
1000 euro, wanneer heb je meer invloed in Mijn 
Koninkrijk?’ Hij gaf me dus dit bedrijf om meer invloed 
te hebben in Zijn Koninkrijk. Niet zozeer financieel, 
maar met een bedrijf heb je veel meer body, veel meer 
relaties en netwerken dan als je alleen bent.”

Nu ben je ook deelprojectleider bij 
CBMC. Meer invloed in Zijn Koninkrijk?
“Toen ik werd gevraagd, wist ik al dat ik ja moest zeggen, 
nog voor ik de vraag hoorde. God had me immers al 
voorbereid! Binnen mijn bedrijf ontdekte ik de 
af gelopen vijf jaar bijvoorbeeld dat ik anderen goed kan 
meenemen vanuit mijn enthousiasme. Daar kwam bij: 
ik heb alle kaders weggehaald voor God. Vergelijk het 
met een zekering in je meterkast. God werkt door je 
heen, zo groot als je zekering is. Heb je een zekering van 
5 ampère? Dan gaat er niet meer stroom door je heen. 
God gebruikt dan alleen die ruimte en zal niet buiten dit 
speelveld gaan. In 2017 heb ik mijn zekering, al mijn 
kaders, weggehaald en gezegd: ‘Werk maar door mij 
heen met alles wat nodig is, zodat ik meer invloed mag 
hebben in Uw Koninkrijk.’”

Jouw rol binnen CBMC is leiderschap 
helpen ontwikkelen bij de leden. Hoe 
zie jij dat leiderschap?
“Jezus was ook een leider, maar hij kwam om te dienen, 
om de minste te zijn. Die principes van dienend leider-
schap willen we overal laten toepassen. Als slagvaar-
dige ondernemers, echte doeners, weet ik zeker dat 
onze impact daardoor groot zal zijn. De mindset ‘van 
binnen naar buiten gericht zijn’ is er bij ondernemers al. 
In de kerk, die veel naar binnengericht was, zie je dat 
gelukkig ook veranderen. Maar dat gaat me nog te lang-
zaam. Laten wij als ondernemers het enthousiasme en 
de passie van Jezus laten spreken. Wij doen ons best en 
God doet de rest.”

VOEDING
Richting: 
Hoe houden we de belofte van CBMC levendig
Deeltaken:
• Reflectie op de behaalde resultaten van dit deel-

plan
• Bijbels fundament onder ‘Ondernemen in het Licht’
• Bijeenkomsten organiseren om merkbelofte gericht 

te voeden

DIENSTEN
Richting: 
Hoe maken we de belofte van CBMC waar?
Deeltaken:
• Nieuwe diensten ontwikkelen en uitvoeren op basis 

van het nieuwe identiteitsbewijs

Krachtig, kwetsbaar, vruchtbaar zijn 
de kernwaarden van CBMC – wat zeg-
gen ze jou? 
“Als je gehoorzaam bent, doet wat je wordt opgedragen,  
dan word je vanzelf vruchtbaar. Wat je vrucht is, dat ver-
schilt per persoon. Ik denk hiervoor aan dat kinder-
liedje ‘God heeft een plan met je leven, je bent hier met 
een doel!’. Als we volwassen worden, gaan we hier 
ineens vaag over doen. Ga dus op zoek naar Gods plan 
met jouw leven. Als dat helder is en je gaat je krachtig 
opstellen, dan zoek je de juiste mensen op. Zoek verder 
naar je zwakke punten. Kom je op een kruispunt, toon 
dan je kwetsbaarheid. Dan kan God weer de juiste 
mensen  op je pad zetten. Zelf heb ik daarom bijvoor-
beeld drie raadsmannen om me heen, zestigplussers 
die me helpen spiegelen en te wapenen in de frontlinie.” 

In die frontlinie krijg je te maken met 
lastige keuzes, misschien duivelse 
dilemma’s. Hoe ga je daarmee om? 
“Naast werken met raadsmannen gooi ik net als Gideon 
soms letterlijk een vlies, een vacht, uit als ik wil dat God 
iets op mijn pad brengt. Soms werkt het; dan is de ene 
nacht het vacht nat en de rest eromheen droog en de 
volgende dag net andersom. Maar soms gebeurt er 
niets. Dan moet ik er maar op vertrouwen dat God een 
beter plan heeft. Als ik zie wat God in vijf jaar al heeft 
gedaan, denk ik ook wel eens: ‘Waar maak ik me druk 
om voor de komende vijf jaar?’ Ik zeg dat nu makkelijk, 
maar vind dat o zo moeilijk…”

MARKETING
Richting: 
Hoe maken we de belofte van CBMC kenbaar?
Deeltaken:
• Marketingstrategie ontwikkelen
• Transformatieve communicatie ontwikkelen
• Campagnes ontwikkelen op nationale schaal
• Persona’s ontwikkelen
• Middelenmix en kalender ontwikkelen en inzetten 

LEIDERSCHAP
Richting: 
Hoe word je ambassadeur van onze belofte?
Deeltaken:
• Leiderschap inrichten binnen CBMC en de regio’s
• Leiderschap ontwikkelen bij iedere deelnemer
• Leiderschapsvaardigheden ontwikkelen
• (inter)nationale positie claimen van CBMC ‘Licht in 

de onderneming’
• Zichtbaarheid van Jezus Christus waarborgen in 

alle facetten van CBMC
• Krachten van verwante organisaties bundelen met 

CBMC

MONITORING
Richting: 
Hoe maken we onze belofte meetbaar?
Deeltaken:
• Finishfoto D.V. 2025 beschrijven
• (meet)criteria ontwikkelen ‘Ondernemen in het Licht’
• Instrumenten ontwikkelen om te kunnen meten (ict)
• Periodieke metingen uitvoeren
• Dashboard voor realisatie ontwikkelen
• Implementatie in de CBMC-organisatie

FYSIEKE OMGEVING
Richting: 
Hoe vertalen we onze belofte door naar huisvesting?
Deeltaken:
• Onderzoeken of CBMC op meerdere plaatsen in te 
 richten is 
• Huidige locatie fris en aantrekkelijk inrichten
• Locatie ontwikkelen waar geëxperimenteerd kan worden 

en ‘Ondernemen in het Licht’ tastbaar wordt gemaakt

“Heb je als mens 
een zekering van 
5 ampère? Dan 
gaat er niet 
meer stroom 
door je heen”



Over Ruben van den Berg
Sinds mei 2013 is Ruben eigenaar van Logique, 
een logistieke dienstverlener met pakketdienst, 
medische logistiek en sneltransport. Alles wat in 
een bestelbus past, vervoert het bedrijf uit 
Nijverdal. Hiervoor staan 45 medewerkers klaar in 
de mensgerichte organisatie. 

Coachen in plaats van sturen
Ruben en zijn vrouw Erna werken met positieve 
aandacht. Beoordelings- of functioneringsgesprek-
ken houden zij niet meer. Wel organiseren ze vier 
keer per jaar een voortgangsgesprek van tien 
minuten. Daarnaast bieden ze twee inloopavonden 
per week een luisterend oor, op het moment dat de 
chauffeurs terugkomen van hun ritten. 
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Hoe combineer jij je rol vanuit CBMC 
met je bedrijf?
“Alles wat ik mag doen, is een tiende van de Heer. Een 
tiende van mijn tijd, mijn geld, mijn energie - dat prin-
cipe pas ik toe in alle lijnen. Ik geef dit alles terug in 
Gods Koninkrijk. Mijn verwachting is dat ik me de 
komende jaren een dag in de week inzet voor het werk 
van CBMC. Of dat valt in te passen in mijn agenda? Het 
kan blijkbaar, anders had de Heer het niet op mijn pad 
gebracht.” 

Je krijgt begeleiding in je rol.  
Hoe werkt dat?
“Gert Disberg van de Betekenisfabriek begeleidt ons. 
Eens per maand komen we bij elkaar op het kantoor in 
Nijkerk om bij te praten. Tussendoor overleggen we 
wellicht per Skype over hoe we leiderschap gaan ont-
wikkelen en vormgeven. We gaan in ieder geval in Zijn 
afhankelijkheid en we zijn verwachtingsvol hoe het 
proces zich gaat vormen.”

Wat voor mensen zoek je om jou te 
versterken?
“Bij de kick-off van CBMC kwamen al vijf enthousiaste 
mensen op me af die vanuit leiderschap wilden mee-
bouwen. Voor verschillende projecten (zie kader, red.) 
zijn medebouwers nog van harte welkom.” 

Als mensen twijfelen of hier een rol 
voor hen is weggelegd, wat raad je dan 
aan?
“Lees je dit en vind je dit mooi? Maar vraag je jezelf af of 
je wel geschikt bent, de juiste kwaliteiten hebt of 
genoeg tijd in je agenda hebt? Leg dit artikel dan één 
week aan de kant en lees het daarna nog een keer. De 
eerste roepstem, je eigen enthousiasme, is dan wel 
weggeëbd. Word je de tweede keer weer getrigggerd? 
En voelt het fantastisch om mee te werken? Bel dan 
gewoon dat je wilt helpen meebouwen. Dan gaat de 
Heer voorzien in jouw tekortkomingen of jouw tijd-
gebrek in de agenda.” 

Hoe zie je de toekomst voor CBMC, 
jezelf en andere helpers?
“Voel je je geroepen en gehoorzaam je niet? Dan ben je 
nog steeds geliefd. Word je als instrument in Gods hand 
gebruikt, dan word je zo’n dankbaar persoon; dan ga je 
zelf ook veranderen. Ik verwacht van deze beweging 
dan ook, dat het echt levens verandert, mensen 
verandert,  ondernemers verandert, ondernemingen 
verandert. Wie wil dan niet meebouwen?! Zeker als je 
ondernemer bent, wil je alleen maar bouwen, toch?”

‘De mindset ‘van 
binnen naar buiten 
gericht zijn’ is er 
bij ondernemers al’

Vestigingen 
Alphen aan den Rijn 

Ridderkerk 
Gouda

www.lansigt.nl

Elke fase van een onderneming heeft zijn eigen 

uitdagingen. Wij helpen u om op elk moment van uw 

ondernemerschap de juiste afwegingen te maken en 

beslissingen te nemen in uw voordeel. En daarmee de 

middelmaat te ontstijgen. Toe aan de volgende stap? 

Neem vandaag nog contact met ons op.

Hier uw  
hoofd

www.schuiteman.com

Accountancy 

Fiscale dienstverlening

HRM

Corporate Consultancy

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       •       BOUWLOGISTIEK       •       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL


