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VOOr wiE iS Dit wErkbOEk?

Dit werkboek is gemaakt voor gebruik binnen 
CBMC-teams en voor anderen die hier gebruik van 
willen maken.

HEt DOEl Van Dit wErkbOEk

Christelijke ondernemers helpen om: 
• zicht te krijgen op de betekenis van duurzaam-

heid vanuit Bijbels perspectief, 
• duurzaam ondernemen praktisch uit te kun-

nen werken in het bedrijf.

DE inHOuD Van Dit wErkbOEk

De inhoud van dit werkboek is op persoonlijke 
titel geschreven door Hans van der Spek (directeur 
bij FME-CWM) en Gert Olbertijn (senioradviseur 
bij DHV). 

Het basisidee is dat God het verantwoord en duur-
zaam omgaan met de schepping heel belangrijk 
vindt. Het is tenslotte Zijn schepping en creatie. 
We zien duurzaam ondernemen als een roeping, 
aanbidding, en als een stuk discipelschap.
Dit zie je uitgewerkt in:
1. Duurzaam ondernemen is aanbidding, een 

theologische verantwoording. 
Daarna willen we het heel praktisch maken 
en jou als ondernemer aanzetten tot het 
praktisch uitwerken van duurzaamheid in 
jouw onderneming door het aanbieden van 
een format en vragen te stellen bij verschil-
lende processen in jouw bedrijf in:

2. Rentmeesterschap en duurzaamheid, strategi-
sche keuzes en implementatie.

3. Duurzaam ondernemen, de praktische uitwer-
king met vragen.

HOE kunt u Optimaal mEt Dit 
matEriaal aan DE SlaG? 

Dat hangt sterk samen met hoe je het gemakke-
lijkst leert. Liever alleen? Of met een gesprekspart-
ner? Of in een groep?

Deze studie komt het beste tot zijn recht in klei-
nere groepen van vier tot vijf ondernemers met 
gelijksoortige bedrijven. Het vraagt van de groep 
wel voorbereidingstijd en committent om er altijd 
te zijn. 

Als CBMC-groep kun je hier acht tot tien bijeen-
komsten mee vullen, afhankelijk van de intensiteit 
waarmee je door deze stof wilt gaan. 

inleiding op dit werkboek
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De huidige aandacht voor duurzaam ondernemen 
vraagt van ons, christenondernemers, een verdere 
doordenking. 

In het besef dat we als rentmeesters van deze aarde 
geroepen zijn om deze aarde te bewerken en te 
bewaren (Genesis 2:15) en dat God ons als zaak-
waarnemers en Heersers over deze aarde heeft 
aangesteld (Genesis 1:26), willen we ons afvragen 
hoe we dit in onze tijd praktisch vorm kunnen 
geven binnen onze ondernemingen.

Daarnaast is er de bittere noodzaak om anders met 
deze aarde om te gaan, omdat we hier anders niet 
meer kunnen leven. De volgende crisissen zijn in 
aantocht en al zichtbaar:
• milieuvervuiling;
• minder en slechter water en voedselvoorzie-

ning;
• schaarste aan grondstoffen en landbouwgrond;
• overmatige consumptie;
• de snelle ontwikkeling van de BRIC-landen1  en 

hun behoeften, wanneer zij op hetzelfde niveau 
gaan consumeren als wij nu.

Wij verbruiken onze aarde naar de ecologische  
voetafdruk als volgt.

Gemiddelde Mondiale Voetafdruk2 per inwoner:
1. Nederland: 4,4 hectare
2. Verenigde Staten: 9,4 hectare
3. Afrika: 1,4 hectare

Beschikbare biocapaciteit per wereldbewoner: 
2,1 hectare. 

Dit vraagt een bezinning op ons gebruik van deze 
aarde en de manier waarop we met deze aarde 
omgaan. Naast verstandig en juist omgaan met de 
grondstoffen kunnen we ook kiezen voor innovatie 
en verdere ontwikkeling van de technologie. Dit 

geeft ook weer allerlei kansen in de markt. “We 
moeten hierbij de industrie niet zien als de oorzaak 
van het probleem, maar meer als deel van de oplos-
sing”, aldus Hans van der Spek.
De andere kant van de oplossing is dat we anders 
gaan denken over onze manier van consumeren en 
produceren. De Bijbel roept op tot een verandering 
van denken als we God welgevallig willen leven 
(Romeinen 12: 1-2). Deze verandering hebben we 
ook nodig op het terrein van consumeren en pro-
duceren.

Elke verandering begint met een verandering van 
perspectief en elke verandering begint ook in het 
denken. Hieraan wil dit boekje bijdragen.
Daarnaast wil het boekje vragen stellen, zodat we 
deze kunnen bespreken met onze medeonderne-
mers en zo tot praktisch toepasbare oplossingen 
komen in onze bedrijven.

Graag willen we Alex Sytsma bedanken voor het 
aanjagen van dit initiatief en zijn vasthoudendheid. 
Zonder zijn bijdragen was dit boekje niet tot stand 
gekomen.
Forum C3  willen we bedanken voor het op de kaart 
zetten van dit thema binnen CBMC.

Wouter Droppers
Directeur CBMC

Voetnoten
1. BRIC staat voor Brazilië, Rusland, India en 

China
2. www.voetafdruk.nl 
3. www.forumc.nl, ForumC is een forum voor 

geloof, wetenschap en samenleving

Voorwoord
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een theologische 
verantwoording

duurzaam ondernemen1. 
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EEn bijbElSE kijk Op DuurzaamHEiD

Op de eerste bladzijden van de Bijbel staan al ver-
rassend veel inzichten over duurzaamheid. 

Genesis 1: 31, God bekeek alles wat Hij 
gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed 
was. Het werd avond en het werd ochtend; 
dat was de zesde dag.
Genesis 2:15, Toen bracht de Heer God de 
mens in de tuin van Eden, om die te bewer-
ken en te beheren.

In tegenstelling tot wat veel christenen denken, 
stelt God de mens niet boven Zijn schepping. Want 
toen God alles geschapen had, bekeek Hij het met 
plezier en zag dat alles heel goed was. De lucht, de 
zeeën, de planten, de dieren, de mensen. De mens 
kreeg de opdracht om de aarde te bewerken en te 
beheren. Het beheren, het in goede staat houden 
van de schepping, is dus onze allereerste roeping 
als mens. Wat we daarbij steeds in gedachten 
mogen houden, is dat we de schepping in bruikleen 
hebben. Het is Gods eigendom en wij mogen er de 
vruchten van plukken. In de psalmen laat David hier 
geen twijfel over bestaan:

Psalm 24:1, Aan de Heer behoort de aarde 
en al wat zij omvat, het vaste land en zijn 
bewoners.

Psalm 8:6-7, U hebt van de mens bijna een 
god gemaakt, omkranst met glorie en pracht. 
U laat hem heersen over het werk van uw 
handen, alles hebt U aan zijn voeten gelegd.

Nadat David in Psalm 24 (en 47) duidelijk maakt, 
dat alles in en op deze aarde aan God toebehoort, 
spreekt hij ook over de positie van de mens. Wij 
mogen heersen over de schepping. Maar niet als 
een tiran. Wij mogen heersen zoals een goede 
koning Heerst: hij wil zijn land dienen, het beste 
voor het land en zijn inwoners zoeken. Er voor 
zorgen dat het land aan het einde van zijn koning-
schap er beter voor staat dan aan het begin. Zo 
geldt dat ook voor ons. Als je een fiets leent van 
iemand, dan geef je die niet terug met een kapot 
zadel. Wij hebben de opdracht om deze aarde, 
Gods schepping, te beheren voor toekomstige 
generaties.

De uitspraak in Genesis aan het einde van het 
scheppingsproces, waar God zegt dat het “zeer 

een theologische 
verantwoording

Duurzaamheid is een actueel onderwerp, een controversieel onderwerp, 

maar ook een heel bijbels onderwerp. De bijbel staat vol met ideeën over 

duurzaamheid: van duurzame relaties tot verantwoord omgaan met Gods 

schepping. iemand vertelde mij zelfs dat er een ‘Green bible’ bestaat waarin 

alle passages, die te maken hebben met duurzaamheid en rentmeesterschap 

in groen staan aangegeven. (www.greenbible.com) maar waarom is duur-

zaamheid opeens zo actueel? En wat zegt de bijbel er dan over? 

DOOR HANS VAN DER SPEK
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goed” was, slaat niet alleen op het scheppen van de 
mens, maar op Zijn hele scheppingswerk.

DE zOnDE taSt DE HElE ScHEppinG 
aan

Niet alleen de mens draagt de gevolgen van de 
zonde. Ook de rest van de schepping zucht eron-
der. In Genesis zien we dat de zonde van de eerste 
mens, Adam, ertoe leidt dat God de aardbodem 
vervloekt, zodat die haar volle opbrengst niet meer 
geeft:

Genesis 3:17-18, En tegen de man heeft Hij 
gezegd: ‘Omdat je hebt geluisterd naar je 
vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik 
je had verboden, zal de grond vervloekt 
zijn omwille van jou! Zwoegend zul je van 
hem eten, alle dagen van je leven. Distels en 
doorns zal hij voortbrengen, met veldgewas 
moet jij je voeden.

Maar ook op andere plaatsen in de Bijbel staan er 
duidelijke verwijzingen naar het gegeven dat zondig 
gedrag van mensen een desastreuze invloed heeft 
op de schepping.

Hosea 4:1-3, Hoor het woord van de Heer, 
zonen van Israël! De Heer heeft een aan-
klacht tegen de bewoners van het land: er 
bestaat geen trouw en geen liefde meer, en 
er is geen kennis van God in het land. 
Zweren en liegen, moorden, stelen en echt-
breken is aan de orde van de dag, bloedbad 
volgt er op bloedbad. Daarom droogt het 
land uit en kwijnen al zijn bewoners weg; de 
dieren op het veld, de vogels in de 
lucht en de vissen in de zee komen 
zelfs om.

Wat de mens doet of laat, is dus niet zonder gevol-
gen voor de schepping. Dat zien we ook in onze 
tijd. Door de groeiende wereldbevolking, toegeno-
men consumptie, mobiliteit en industrialisatie is de 
druk op ons ecosysteem zo groot geworden dat 
dit desastreuze gevolgen begint te krijgen. Dat God 
dit niet straffeloos toelaat, lezen we in het boek 
Openbaring, waar God aan het einde van de tijd 
een specifiek oordeel uitspreekt over degenen die 
zijn schepping vernietigen:

Openbaringen 11:18, De volken waren in 
toorn ontstoken, maar ook úw toorn is ont-
brand, en de tijd is gekomen om de doden 
te oordelen en om het loon aan uw dienst-
knechten, de profeten, te geven, aan de hei-
ligen en aan hen die ontzag hebben voor uw 
naam, kleinen en groten, en om hen te 
vernietigen die de aarde vernietigen.’

Het laat God niet koud hoe we met zijn schepping 
omgaan! Hij houdt van ons, maar ook van de bloe-
men, de dieren, de zeeën en de lucht die Hij 
gemaakt heeft. 

GODS VErlOSSinG OmVat allES

God is liefde, God is heilig, God is rechtvaardig en 
God is trouw. Deze eigenschappen van God uiten 
zich enerzijds in Zijn oordeel over onrecht en 
anderzijds in Zijn genade. Hij laat niet los wat Hij is 
begonnen. Er is hoop voor alles en iedereen. Een 
heel bekend Bijbelgedeelte spreekt hierover:

Johannes 3:16-17, Zoveel immers heeft God 
van de wereld gehouden, dat Hij zijn enig-
geboren Zoon heeft geschonken, zodat 
iedereen die in Hem gelooft niet verloren 
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gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezon-
den om de wereld te veroordelen, maar om 
door Hem de wereld te redden.

In dit tekstgedeelte staat niet dat God zo veel van 
‘de mens’ heeft gehouden, maar van ‘de wereld’. In 
het Grieks staat hier voor ‘wereld’ het woordje 
‘kosmos’. Dat is de hele schepping die onder de 
vloek van de zonde terecht is gekomen. Gods red-
dende liefde beperkt zich niet alleen tot de mens, 
maar omvat Zijn hele scheppingswerk! 

Kijk maar eens hoe Paulus hierover schrijft in zijn 
brief aan de eerste christengemeente in Rome:

Romeinen 8:19-22, Ook de schepping 
verlangt vurig naar de openbaarmaking van 
de kinderen van God. Want zij is onderwor-
pen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij 
het zelf wil, maar door de wil van Hem die 
haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is 
niet zonder hoop, want ook de schep-
ping zal verlost worden uit de slavernij 
van de vergankelijkheid, en delen in de 
glorierijke vrijheid van Gods kinderen. 
Wij weten immers dat de hele schepping 
kreunt en onder barensweeën lijdt, nog 
altijd.

Hier lezen wij dat de hele schepping verlangt naar 
de openbaarmaking van de kinderen Gods. En wie 
zijn de kinderen Gods? Dat zijn de mensen die 
geloven in Jezus Christus (Johannes 1:12), die Zijn 
wil doen. Die God geven waar Hij recht op heeft: 
zorgen voor Zijn schepping. 
In diezelfde tekst lezen we ook dat – na de vloek 
die de aarde heeft getroffen door de zonde van 
Adam en Eva - de héle schepping verlost gaat wor-
den. Gods verlossing beperkt zich niet tot één 
onderdeel van Zijn scheppingswerk, de mens, maar 
omvat de héle schepping. Die zal in zijn totaliteit 
delen in Gods plan van redding en herschepping.

GOD VErniEuwt DE HElE ScHEppinG

Het evangelie is een hoopvolle boodschap. Door 
de zonde van één mens, Adam, kwam er een vloek 
over Gods scheppingswerk. Maar door de liefde 
van één ander mens, Jezus van Nazareth, kwam er 
verlossing van die vloek. Over de manier waarop 

die vernieuwing zal plaatsvinden, bestaan verschil-
lende opvattingen. In het bijzonder over de bestem-
ming van onze planeet aarde. Veel christenen gelo-
ven in een ‘wegwerpplaneet’. Aan het einde van de 
tijd zal God een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde maken en de oude zullen door vuur vergaan. 
Maar is dat wel de werkelijke boodschap van de 
Bijbel en is die consistent met de rest van Gods 
reddingsplan? Ik denk van niet en het heeft mij heel 
wat moeite gekost om de Bijbel op dit punt goed te 
begrijpen. Ik neem u even mee op mijn ontdek-
kingsreis.

Zoals bekend haalde Jezus in zijn gesprekken regel-
matig de Thora en de profeten aan. Zo ook in zijn 
rede over de laatste dingen in Mattheüs 24. In vers 
35 zegt Jezus dat de hemel en aarde voorbij zullen 
gaan. Hij sluit hier aan bij de profetie van Jesaja:

Jesaja 66:22, Want zoals de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn 
aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het 
woord des Heren, zo zal uw nageslacht en 
uw naam blijven bestaan.

Het Hebreeuwse woord voor ‘nieuw’ dat hier 
wordt gebruikt is ‘chadash’. Dit betekent in de 
grondvorm: vernieuwen, opnieuw maken, her-
scheppen. Eigenlijk iets nieuws uit iets ouds maken. 

Als de apostel Johannes in zijn boek Openbaring 
spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
sluit hij ook aan bij de –in zijn tijd bekende – profe-
tie van Jesaja. Echter in het Nieuwe Testament, 
geschreven in het Grieks, wordt het woord ‘nieuw’ 
met het Griekse woord ‘Kainos’ vertaald. Datzelfde 
woord ‘Kainos’ gebruikt de apostel Paulus als hij de 
gemeente in Korinte schrijft over de ‘nieuwe’ mens:

2 Korintiërs 5:17, Zo is dan wie in Christus 
is een nieuwe (Gr. = Kainos) schepping; het 
oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is 
gekomen.

En die nieuwe schepping is een mysterie. Het is oud 
en toch ook nieuw. De Bijbel geeft ons hier een 
mooi beeld: toen Christus uit de dood was opge-
staan bezat hij een ‘nieuw’ lichaam: het droeg ener-
zijds de kenmerken van het oude en was tegelijk 
helemaal nieuw. Uit het feit dat de discipelen Hem 
herkenden en de wonden in Zijn lichaam konden 
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voelen, bleek het oude. Het feit dat Jezus zich in tijd 
en ruimte kon verplaatsen en zich opeens kon ver-
tonen in een ruimte die vergrendeld was, zegt iets 
over de kenmerken van het ‘nieuwe’. Het woord 
‘nieuw’ moet in de context dus begrepen worden 
als ‘vernieuwd’ en niet als ‘iets compleet nieuws’.

Als dit het beeld is van ons lichaam na onze opstan-
ding, wat is dan het beeld van deze aarde bij Jezus 
wederkomst? Uit de juiste interpretatie van het 
woordgebruik ‘nieuw’ kunnen we afleiden dat God 
deze aarde niet zal vernietigen (tenslotte houdt Hij 
er van, het is het werk van Zijn hand), maar zal 
herscheppen, vernieuwen. Deze exegese werpt 
ook een heel ander licht op de tekst in 2 Petrus 
3:12-13, waar staat dat ‘de elementen’ in vuur zul-
len vergaan. Het woord elementen slaat hier niet 
op een scheikundige materie waaruit de aarde 
bestaat, maar op ‘de dingen waar het oordeel van 
God op rust’. Hier is het beeld van toepassing van 
goud dat gezuiverd wordt door vuur. Alle onrein-
heid wordt door het vuur verwijderd maar het 
goud zelf – dat het vuur van het oordeel kan door-
staan – wordt behouden.
Kortom, God gaat deze planeet, Zijn schepping, rei-
nigen van alles wat er niet op thuis hoort, waarna 
Hij zelf bij de mensen komt wonen. Wat overblijft, 
is het goede, het reine, het zuivere. Maar ik geloof 
wel dat – net als bij Jezus – wij de littekens zullen 
zien van datgene wat wij als mensen van de schep-
ping kapot hebben gemaakt. Dit is voor mij reden 
genoeg om nu verantwoord om te gaan met Gods 
schepping. 

Duurzaam OnDErnEmEn

Als zakenman of –vrouw heb je een grote verant-
woordelijkheid. Je investeert, je produceert en 
je consumeert. Kun je in deze drie zaken God 
eren door verantwoord om te gaan met datgene 
wat jou is toevertrouwd? Ik denk dat dit zeker kan. 
Om te beginnen gaat het om je hart. Voel jij – net 
als God – liefde voor de hele schepping? Als je je 
meer bewust wordt van de manier waarop God 
kijkt naar datgene wat Hij gemaakt heeft, dan ga je 
zelf ook anders om met de schepping. 

bij het maken van keuzes in je investeringen 
laat je meewegen wat de impact is op de schepping. 
Een goed uitgangspunt is te bekijken in hoeverre 
dit energie- en grondstofneutraal kan. Vermijd het 
gebruik van eindige grondstoffen. Zorg ervoor dat 
je de uitstoot van broeikasgassen vermindert of 
compenseert. In de meeste gevallen zijn duurzame 
investeringen in aanschaf duurder, maar goedkoper 
in gebruik. De Total cost of ownership  is dan een 
zinvolle benadering. Daarbij worden de kosten van 
de investering, afschrijving, rente en verbruik beke-
ken over de hele levensduur van de investering. 
Reken daarbij ook mee dat vervuiling altijd (maat-
schappelijke) kosten met zich meebrengt, ook al 
betaal je die niet direct zelf. Iemand zal ooit de prijs 
betalen voor de vervuiling die je nu maakt. 
Misschien je kinderen, misschien je verre naaste. 

Een ander aspect is dat producten of dien-
sten die duurzaam worden geproduceerd 
een premium kennen in de prijs, groter onder-
scheidend vermogen hebben en het imago van 
jouw onderneming positief beïnvloeden.
Een goed voorbeeld, dicht bij huis, is te vinden in de 
glastuinbouw. In deze van oorsprong zeer energie-
intensieve bedrijfstak wordt aardgas (dat bij de ver-
branding voor veel CO2 en methaan zorgt) in 
grote hoeveelheden verbruikt. Maar het kan ook 
anders. Energie die zomers de kas binnenkomt, kan 
worden omgezet in aardwarmte die in de winter-
periode kan worden gebruikt voor het verwarmen 
van de kas. Inmiddels zijn de ontwikkelingen zo ver 
dat kassen energie kunnen produceren voor hun 
omgeving (bron: www.kasalsenergiebron.nl). Vaak 
worden investeringen in duurzame energie gesub-
sidieerd, waardoor de exploitatie aantrekkelijker 
wordt, zeker als men rekening houdt met stijgende 
energieprijzen.
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Ook bij inkoop, productie en logistiek kun je een-
voudig duurzamer met Gods schepping omgaan. 
Koop bijvoorbeeld groene energie, gebruik FSC-
hout, vraag leveranciers naar hun duurzaamheids-
beleid en kijk of er regionale alternatieven zijn voor 
toelevering die uit verre oorden moet komen. In 
Nederland en daarbuiten zijn organisaties die 
ondernemers helpen in de verduurzaming van hun 
producten en processen. Kijk bijvoorbeeld bij MVO 
Nederland of op http://www.naturalstep.org/en. Of 
raadpleeg uw eigen brancheorganisatie.

in het klein kunnen we eenvoudig een begin 
maken door ons eigen consumptiegedrag 
onder de loep te nemen. Gebruiken we fairtrade-
producten ? Eten we biologische producten? 
Hebben we een zonneboiler of zonnepanelen op 
het dak? Al deze dingen dragen bij aan een duur-
zame en rechtvaardige wereld. Denk niet te snel 
dat dit allemaal te moeilijk is, maar zet gewoon één 
stap. Dat kan van alles zijn: één keer per week vege-
tarisch eten, vaker op de fiets, je autokilometers 
compenseren  et cetera. Je zult zien dat met iedere 
stap die je zet, jouw enthousiasme gaat groeien.

Duurzaam lEVEn iS aanbiDDinG

Wat heeft dit nu te maken met aanbidding? Alles! 
Als we begrijpen dat God zó veel van Zijn schep-
ping houdt dat Hij zelfs bereid was Zijn eigen Zoon 
hier voor te offeren, dan zien we de liefde van God 
voor álles wat Hij gemaakt heeft. Wij mogen als 
kinderen van Hem zijn kostbare schepping behe-
ren. En hopelijk doen we dat met eenzelfde liefde.

In het Bijbelboek Amos staat een verhaal waarin 
God zijn volk ter verantwoording roept voor het 
onrecht dat het pleegt:

Amos 5:21-24, ‘Ik haat, Ik verfoei uw feesten, 
in uw vieringen schep Ik geen genoegen. 
Want als u Mij brandoffers en meeloffers 
brengt, behagen ze Mij niet; uw vredeoffers 
van gemeste kalveren kan Ik niet meer aan-
zien. Bespaar Mij het lawaai van uw liederen; 
de klank van uw harpen wil Ik niet meer 
horen! Nee, het recht moet stromen als 
water, de gerechtigheid als een nooit opge-
droogde beek.

Hier blijkt dat God geen behoefte heeft aan aanbid-
dingsliederen als die niet gepaard gaan met het 
doen van gerechtigheid. En recht doen, is doen 
waar God recht op heeft. Hij heeft recht op Zijn 
schepping, Hij is de maker en de eigenaar. Als wij 
zijn schepping misbruiken, dan geven wij God niet 
‘Zijn recht’. 

Paulus begreep dit toen hij aan de gemeente in 
Rome schreef:

Romeinen 12:1, En nu, broeders en zusters, 
vermaan ik u bij Gods ontferming: Wijd 
uzelf aan Hem toe als een levende, heilige 
offergave, Hem welgevallig. Dat is de geeste-
lijke eredienst die u past.

Hoe wij God toegewijd zijn, blijkt uit wat we doen. 
Doen met onze daden, doen naar anderen, doen 
met de schepping. Zelf ben ik een diepe vreugde 
gaan ervaren door op een manier te gaan leven die 
verantwoord is voor de schepping. In het Bijbelboek 
Spreuken staat dat een zuiver geweten beter is dan 
zuiver goud. Laat het goud van ons leven en onder-
nemerschap een goed geweten zijn over onze hou-
ding als mens en ondernemer ten opzichte van 
Gods schepping.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Total_cost_of_
ownership 
2. http://fairtrade.nl/ 
3. http://www.treesfortravel.nl/
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1. Waren er voor u eyeopeners bij het lezen van dit artikel? Zo ja, welke? 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wat vindt u van de stelling: Voor de wereld is duurzaamheid marketing, 
voor een christen is het aanbidding. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wat zou er in uw businessplannen nog moeten veranderen om con-
crete invulling te geven aan uw rentmeesterschap? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Als u moet kiezen tussen een rendabele investering die duurzaam is en 
een nog rendabeler investering die minder duurzaam is, wat kiest u en 
waarom?  
 
 
 
 
 
 
 

5. Welke stap denkt u na het lezen van dit artikel te zetten?

HanDrEikinGEn VOOr DE klEinE GrOEp
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veranderingsstrategie 
naar aanleiding van Nehemia

duurzaam ondernemen2. 
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Natuurlijk hoeft het roer niet ineens radicaal om. 
Hoewel, net als bij bekering kan dat soms wel, en 
het effect is er dan vaak ook naar. Vanwege de hoge 
urgentie zou het eigenlijk ook wel radicaal moeten, 
maar in de praktijk kan het roer ook vaak niet 
direct radicaal om. De marktstructuren zijn niet zo 
flexibel als we zouden willen. Gelukkig kan het ook 
geleidelijk, maar begin er wel aan, en bereid het 
goed voor. 

Kijk maar eens naar Nehemia. Ingenieur Hans van 
Roon en doctor ingenieur Henk J. de Vries wijden 
er in hun boek Ondernemen met God (ISBN 90 
5881 137 9) een heel hoofdstuk aan. 

nEHEmia:

• begint met bidden (eerst bidden dan werken), 
• maakt vervolgens een duidelijk plan en een 

goede planning (wat is nodig, wie kan dat, wat 
is daarbij nodig) waaraan hij gaat werken; 

• improviseert als blijkt dat het plan niet in 
alles voorziet (hij blijkt te zijn gaan werken 
vlak voor het Loofhuttenfeest), 

• motiveert alle medewerkers (hij schakelt 
IEDEREEN in en is zelf altijd aanwezig), 

• zorgt voor teambuilding (onder andere 
door te erkennen dat hij zelf ook fouten 
maakt),

• is een doorzetter (toch doorgaan ondanks 
tegenslag) en 

• onderhoudt wat hij heeft opgebouwd (toen 
hij terugkwam na een lange reis, bleek orde op 
zaken stellen bikkelhard nodig). 

Dat kon Nehemia alleen door inspirerend en 
dienend leiderschap te tonen.

cOncrEtiSErinG

Hoe maak je dat goede voorbeeld van Nehemia 
dan nu concreet? Toen Nehemia hoorde dat de 
toestand in Jeruzalem (lees: de wereld) heel slecht 
was, moest hij huilen; hij vastte dagenlang en begon 
te bidden. 

In de tabel op de volgende pagina staat in de eerste 
kolom de aanpak van Nehemia weergegeven toen 
hij hoorde van de ramp. 

In de tweede kolom staat de aanpak van Nehemia 
vertaald naar hoofdthema’s van duurzaam onder-
nemen. Het is een aanzet voor eigen acties, zodra 
wij gehoord hebben van de ramp die de schepping 
bedreigt. Kortom, vertrek zoals Nehemia deed en 
vertaal dat door naar deze tijd en je eigen onder-
neming.

veranderingsstrategie 
naar aanleiding van Nehemia

De afgelopen jaren heeft het woord duurzaamheid een grote bekendheid 

gekregen. alles moest opeens duurzaam zijn. in het vorige hoofdstuk hebben 

we gelezen over een bijbelse visie op de Schepping en in de praktijk van het 

leven voelen we de urgentie om te veranderen. maar hoe doen we dit binnen 

onze bedrijven?
DOOR GERT OLBERTIJN
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nehemia rentmeesterschap en duurzaam ondernemen

Bid om leiding van God en zicht op Zijn wil. Ga de natuur in en word stil 
voor God.

Maak een SMART-plan (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden). 
Maak duurzaamheid tot een kernwaarde van je onderneming.

Stel prioriteiten. Wat moet/kan het eerste?

Pak iets anders op wat wel lukt als iets te lang tegenzit.

Overleg regelmatig om elkaar te motiveren, deel zorgen en successen met 
leiding en medewerkers samen. Overwin verschillen door aan te sluiten bij 
de gedeelde waarden (common grounds). Let ook steeds op de interne 
motivatie. Hoe worden we gevoed met nieuwe inspiratie?

Doe soms iets heel anders met het team en hanteer andere teamrollen.

Plan – Do – Check – Act. Blijf verbeteringen/vernieuwingen zoeken om de 
doelen te halen. Structurele duurzame innovatie.

Het werk is nooit af, maar dat geeft niets; als er maar voldoende rustpunten 
zijn per dag, per week, per jaar, per leven.

bidden 
Nehemia 1:4 
e.v.

plan 
Nehemia 2:5 
e.v.

planning 
Nehemia 3: 1 
e.v.

improvisatie 
Nehemia 3: 5.

motivatie 
Nehemia 4:3 
e.v.

teambuilding 
Nehemia 4:13 
e.v.

Doorzetten 
Nehemia 6:1 
e.v.

Onderhouden 
Nehemia 7:13; 
15 e.v.

cOncrEtiSErinG rEntmEEStErScHap En Duurzaam OnDErnEmEn
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1. Laat ieder lid eerst vertellen wat hij/zij van de aanpak van Nehemia 
vindt; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Laat ieder lid (of enkele leden) van de groep vooraf zijn belangrijkste 
knelpunt/weerstand/moeilijkheid in kaart brengen en presenteren. 
Daarna volgt er een intervisiegesprek met dit lid (zie een voorbeelduit-
werking van een intervisiegesprek op de volgende pagina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Laat ieder lid van de groep één gedeelte van dit strategisch plan (bid-
den/plan/planning/improvisatie/motivatie/teambuilding/doorzetten/
onderhouden) behandelen uit eigen ervaring. Zo kunt u dit verander-
plan per stap doornemen, gerelateerd aan eigen ervaringen. Vooraf kan 
iedereen aangeven welk gedeelte het beste bij hem past of waar hij de 
meeste ervaring mee heeft.

HanDrEikinGEn VOOr DE klEinE GrOEp
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intErViSiEmEtHODE

Week vooraf met collega of medewerker overleggen over dilemma.

Fase 1 inbreng
• Kandidaat vertelt zijn probleem, dilemma of verlangen.    

Fase 2 analyse
• Iedereen mag twee verduidelijkingsvragen stellen. 
Let op: 
• Niet interpreteren, analyseren.
• Kom niet met oplossingen en stel geen suggestieve vragen.
• Laatste vragenronde nogmaals één vraag voor ieder.

Fase 3 adviesronde
• Iedereen geeft zijn advies, maar de kandidaat mag hier niet direct op reageren. 
• Maak ruimte om tot creatieve, alternatieve adviezen te komen. Niet meer van 

hetzelfde.

Fase 4 actieplan en focuspunten vaststellen    
• Welk advies spreek je meest aan?
• Kun je het uitvoeren?
• Welke voornemens maak je?
• Invullen gebedskaart voor de kandidaat.

Fase 5 Samen bidden voor kandidaat
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bedrijf en medewerkers
duurzaam ondernemen3. 
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We leven nog niet in een tijd dat producten op alle 
fronten goed kunnen scoren. We kunnen er wel 
steeds op letten dat we de bewuste afweging 
maken: per product beoordelen hoe het scoort en 
dan op basis van de huidige inzichten de keuze 
maken voor de ’p’ die het op dat moment het 
hardst nodig heeft. 

Bij die afweging is het van belang de totale ‘kosten’ 
in de gaten te houden (Total cost of ownership). 
Immers, alle kosten en ook de verborgen kosten 
tellen mee. Van winning en transport, via gebruik en 
hergebruik tot afval. Vanuit de cradle-tot-cradlege-
dachte is dat laatste dan geen afval, maar juist een 
grondstof voor een beter product. Dus niet van de 
wieg tot het graf, maar van de wieg tot een nieuwe 
wieg. Het is dus belangrijk bij alles wat wordt inge-
kocht te letten op grondstof, gebruik en einde (wat 
dan weer een nieuw begin moet zijn). 

Veel bedrijven zeggen tegenwoordig dat er nog een 
p bij hoort, namelijk die van plezier. Dat klopt ook 
wel, want het is gewoon ook leuk om met duur-
zaamheid bezig te zijn. De gedachte om bestaande 
zaken net even duurzamer te maken, prikkelt veel 
mensen om nieuwe dingen te bedenken. Diep van 
binnen weten de meeste mensen dat het anders en 
beter kan. Het is alleen de kunst om die 

omstandigheden te scheppen, waarbij die ideeën 
vanuit de diepte naar de oppervlakte komen om 
een kans te krijgen. Hiervoor is dienend leider-
schap nodig. Wat hebben de medewerkers nodig 
om het beste uit hen zelf te halen ten dienste van 
de medemens en de rest van de schepping.

Christelijke ondernemers kunnen er in ieder geval 
nog een p aan toevoegen. In dit geval de Engelse p 
van prayer, gebed. Zoals we bij Nehemia hebben 
gezien is deze p eigenlijk het begin van christelijk 
duurzaam ondernemen. 

Dat sluit ook goed aan bij de laatste ‘p die ik zou 
willen toevoegen: de p van pneuma. Pneuma is 
Grieks voor wind of geest. Je zou kunnen zeggen 
dat we Gods Geest toe moeten laten om ons te 
inspireren tot duurzaam ondernemen. Door de 
Geest van God krijgen we zicht op hoe we werke-
lijk op een christelijke manier verantwoord kunnen 
ondernemen. Het gaat er immers ten diepste niet 
om wat de maatschappij wil, maar om wat God wil. 

Deze laatste p’s vormen dan ook geen onderdeel 
van de 3 p’s, maar ze vormen de basis. Het begint 
met gebed om de Geest. Ze vormen ook de rand-
voorwaarden gedurende het werk en het leven. 
Steeds weer zullen we bij God te rade moeten en 

bedrijf en medewerkers

Duurzaam ondernemen is ondernemen waarbij er balans is tussen een finan-

cieel gezonde bedrijfsvoering en de invloed van het bedrijf op mens en milieu. 

meestal wordt daarbij het onderscheid gemaakt dat rekening houdt met per-

sonen, planeet en profijt. Steeds zal daarin de juiste balans moeten worden 

gezocht. 

DOOR GERT OLBERTIJN
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kunnen gaan door te bidden om zijn Geest, zodat 
we zicht krijgen op de duurzame weg die Hij wil 
dat wij gaan. 

aanpak 

Volgens de Bijbel zijn we allemaal eigenlijk rent-
meester. We hebben allemaal een taak bij het 
onderhouden, bewaren (en herstellen) van de 
schepping. 
Als bedrijfsleiding zul je in overleg met je mede-
werkers doelen stellen. 
Medewerkers zullen zich met elkaar moeten inzet-
ten om de beoogde doelen te halen. Het is vaak de 
ervaring dat medewerkers elkaar kunnen stimule-
ren ein inspireren bij het bereiken van de duur-
zame doelen. Probeer elkaar “te groen af te zijn”. 
Medewerkers zijn daarnaast ook individuen. Het is 
goed om individuele medewerkers te helpen om 
ook te verduurzamen, zodat ook zij op individuele 
basis vorm en inhoud kunnen geven aan rentmees-

terschap. Bovendien kunnen ideeen uit de thuissi-
tuatie soms verrassend goed werken in het bedrijf. 

VOOrbEElDaanpak 
(ziE tabEl HiErnaaSt)

1. Fysieke duurzame doelen aan, in en om het 
bedrijf;

2. Activiteiten gericht op het hele personeel van 
het bedrijf;

3. Activiteiten gericht op praktische toepassing 
door individuele werknemers.

4. CO2 voetafdruk: berekening van de invloed 
van de persoon op de CO2 huishouding van 
de aarde;

1 Windvogel: Een cooperatie die windmolens 
exploiteert en de stroom zelf benut;
2 Oikocredit: duurzame ontwikkelingsbank die is 
gespecialiseerd in microkrediet aan ondernemers 
in ontwikkelingslanden.

Onderdeel 1 fysiek aan, in en 
om bedrijf

2 gericht op het 
gehele personeel

3 gericht op individu-
ele medewerkers

Energiescan laten uit-
voeren 

Klimaatneutraal bedrijf

Installeren zonnepane-
len op het platte dak

Energieverbruik meten 
en registreren, besparing 
besteden aan duurzaam 
doel

Deelnemen aan de 
Windvogel1 en 
Oikocredit2

Enquête onder alle 
medewerkers naar 
gaven, wensen en moge-
lijkheden op het terrein 
van rentmeesterschap

Actief bedrijf dat omziet 
naar elkaar en de schep-
ping

Presentatie door chris-
ten- weerman Reinier 
van de Berg

Bedrijfsfietsenplan,  jubi-
larissen lidmaatschap 
Windvogel (windenergie 
cooperatie) geven

Mvo-bedrijfsuitje organi-
seren 

CO2 of ecologische 
voetafdruk

Medewerkers stimule-
ren (elkaar) tot duur-
zaam gedrag.

In elke nieuwsbrief de 
CO2 voetafdruk van 
een medewerker

In elke nieuwsbrief een 
duurzame tip

Regelmatig aandacht 
voor schepping en rent-
meesterschap bij het 
werkoverleg

Inventarisatie

Doel

Methode

VOOrbEElDaanpak binnEn jE bEDrijF



[ DUURZAAM ONDERNEMEN ]

25

1. Wat is jouw lonkend perspectief? Kun je, wellicht samen met de mede-
werkers, een beeld vormen van het ideale bedrijf in het licht van duur-
zaam ondernemen in christelijk perspectief? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Waar sta je nu als het gaat om duurzame bedrijfsvoering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Waarom zou je eigenlijk  niet duurzaam ondernemen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Is dit voorbeeld praktisch uitvoerbaar binnen uw bedrijfscontext?  
Waarom wel/niet?

HanDrEikinGEn VOOr DE klEinE GrOEp
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praktische vragen 
uitwerking per bedrijfsonderdeel

duurzaam ondernemen4. 
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praktische vragen 
uitwerking per bedrijfsonderdeel

Dit is echt een werkhoofdstuk, waarbij we aandacht willen geven aan de ver-

schillende onderdelen in onze bedrijven. Voor het behandelen van dit hoofd-

stuk is het belangrijk om in de kleine groep zo veel mogelijk te streven naar 

gelijksoortige bedrijven. 

Elk aspect kent drie vragen. aspecten die niet van toepassing zijn voor jouw 

bedrijf kun je rustig overslaan. bereid de vragen tijdig en goed voor, zodat 

iedereen maximaal kan profiteren van de beschikbare tijd die er is voor het 

onderlinge gesprek. behandel per ontmoeting niet meer dan een of twee 

aspecten, afhankelijk van de groepsgrootte en de beschikbare tijd. 

DOOR GERT OLBERTIJN
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1.1: Milieuaspecten inkoop 
Kies je bij de inkoop van je producten en diensten voor de laagste prijs of 
houd je rekening met milieu en sociale aspecten 

1.2: Arbeidsomstandigheden tijdens productie 
Stel je vragen aan je leveranciers over duurzaamheidsaspecten van het pro-
duct? 

1.3: Duurzame relatie
Bouw je bewust aan duurzame samenwerkingsrelaties met je leveranciers? 

1. inkOOp & aSSOrtimEnt
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2.1: Marketing 
Gebruik je de duurzaamheid van je producten of diensten ook in je marke-
ting?

2.2: Communicatie met klanten
Informeer je je klanten hoe ze zo duurzaam mogelijk om kunnen gaan met 
je producten?

2.3: Klachtenbehandeling
Heb je een klachtenprocedure die garandeert dat een eventuele klager res-
pectvol en correct behandeld wordt?

2. markEtinG & klantEn
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3. pErSOnEEl

3.1: Arbeidsvoorwaarden: 
Is je salarisopbouw transparant en gebaseerd op geleverde prestaties?

3.2: Ziekteverzuim 
Ga je regelmatig (minimaal eens per jaar) na hoe het staat met het ziekte-
verzuim en de tevredenheid van je medewerkers?

3.3: Werving & selectie
Heb je, of creëer je binnen je bedrijf, functies die ingevuld kunnen worden 
door mensen die minder kansrijk lijken op de arbeidsmarkt?
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4.1: inzicht energieverbruik
Heb je inzicht in je energieverbruik en kosten? Advies: energiescan, vergelij-
ken/monitoren energiekosten?

4.2: duurzame energie
Maak je gebruik van duurzaam opgewekte energie?

4.3: duurzaam bouwen
Maak je bij nieuwbouw of verbouw gebruik van duurzame materialen en 
bouwtechnieken?

4. EnErGiE & Duurzaam bOuwEn
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5.1: Water 
Heb je in inzicht in je waterverbruik en potentiële waterbesparing? 

 
 

 
 
 
 
 
5.2: Afval 
Ben je actief bezig met het terugdringen en scheiden van afval?  

 
 
 

 
 
 
 
5.3: Maatschappij
Ben je je bewust van wat andere partijen van je bedrijf verwachten en hoe 
je je opstelt in de maatschappij (bijvoorbeeld richting gemeente, omwonen-
den, maatschappelijk organisaties)? 

5. miliEu & OmGEVinG 
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6.1:
Probeer je samen met je leveranciers de logistiek te verbeteren, zodat er 
minder kilometers gemaakt worden?

6.2: Vervoersmanagement
Heb je inzicht in de voor jouw bedrijf gemaakte woon-werk- en zakelijke 
kilometers en probeer je deze terug te dringen?

6.3: Mobiliteit klanten
Stimuleer je dat klanten met het openbaar vervoer of op de fiets naar het 
bedrijf komen? 

6. lOGiStiEk & tranSpOrt
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7.1 Innovatie
Wat voor rol speelt innovatie (bijvoorbeeld van producten, diensten of 
samenwerkingsvormen) in je bedrijfsvoering? 
 
 
 

 

 
 
 

7.2: Bedrijfsstrategie
Heeft je bedrijf een langetermijnvisie of missie geformuleerd en staat maat-
schappelijk verantwoord ondernemen daarin opgenomen? 
 
 
 
 

 
 
 

7.3: Concrete doelen
Heb je naast bedrijfseconomische doelen ook concrete milieu- en sociale 
doelstellingen gesteld?

7. innOVatiE & mVO-bElEiD 
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literatuursuggesties en links 
voor verdieping
litEratuur:
• Het groene hart van het geloof, David Bookless, 2010, uitgeverij Kok Kampen
• Onze Keuze, All Gore, 2009, Meulenhoff
• Duurzaamheid: kiezen voor kwaliteit, Martine Vonk en Jacqueline Bloemhof (red), 2011, Wetenschappelijk 

Instituut ChristenUnie.
• Wegen van Hoop in tijden van crisis, Bob Goudszwaar et al, 2009, Buijten & Schipperheijn
• Milieucrisis en de toekomst van de aarde, 2009 Wim Rietkerk
• De toekomst is Groen, 2008 Thomas Friedman
• Een te grote kist bananen. 35 visies op een duurzame wereld, 2009 - Eric Schoones
• Het oog van de naald, Over de markt, geluk en solidariteit, 2007 Johan Graafland
• Duurzamer ondernemen, 2009 Marleen Janssen Groesbeek
• Ondernemen met een maatschappelijke paragraaf, 2008 Enno Masurel
• Het goede leven, Reinier Sonneveld
• The Green Bible
• Nieuwe Spijswetten, 2006 Louise O.Fresco
• Duurzaam leven, 2005 Hans Bouma
• Hemelse Spijzen, 2004 Tini Brugge
• Duurzaam ontwikkelen - een wereldkans, 2007 Annemarie Rakhorst
• Armzalig, 2010 Wieke Malda – Douma e.a
• Theory U - Leading from the future as it emerges, 2009 C.Otto Schwammer 
• The travail of nature. The ambiguous ecological promise of christian theology, 1985 H. Paul Santmire
• Kwaliteit en toekomst, Verkenning van duurzaamheid,2004 RIVM
• Toekomstagenda Milieu: schoon, slim en sterk,2006 VROM
• Gedeelde Wereld. Armoedebestrijding en christelijke politiek, 2002 Maarten Hamelink en Cors Visser.
• Ondernemen met hoofd en hart. Duurzaam ondernemen, 2002 Jacqueline Cramer
• Spiritualiteit werkt!, 2009 Eelco van den Dool en Cors Visser

intErESSantE linkS:
• www.bewaardeschepping.nl
• www.mvonederland.nl
• www.milieucentraal.nl





DE miSSiE Van cbmc
Zakenmensen* helpen Jezus Christus te vinden, te 
volgen en te verkondigen.

CBMC-ers doen dit door de levenswoorden van 
Jezus Christus te verankeren in hun levenswijze, han-
delen en bedrijfsvoering en zij moedigen anderen aan 
kennis te maken met de persoon Jezus Christus.

HEt karaktEr Van cbmc 
 Jezus Christus en de mens staan centraal
 Levensveranderend
 Toegewijd, eerlijk en betrokken
 Gedurfd en vrijmoedig
 Transparant en persoonlijk

DE kErnwaarDEn 
Jezus Christus navolgen en bekend maken door:

 Gebed
 Toepassen van Bijbelse principes
 Leven vanuit de eenheid met Jezus Christus
 Aannemen van een dienende houding
 Ontwikkelen van leiderschap en 

 teambuilding

CBMC Nederland is een onderdeel van een sterk en 
hecht internationaal netwerk van ondernemers en 
zakenmensen in het bedrijfsleven. 

In Nederland komen leden van CBMC op regelma-
tige basis samen in een kleine 100 teams. 

actiVitEitEn DiE DE miSSiE 
OnDErStEunEn zijn O.a.:

 Conferentie en ontmoetingen
 Coaching en begeleiding van (jonge) 

 ondernemers
 BusinessAlpha, een inleiding op het 

 christelijk geloof
 Cursus Carrière met God; hoe kan ik als  

 christenondernemer en zakenmens  
 optimaal functioneren in het bedrijfsleven

 Internetcursus WaaromJezus? voor 
 zakenmensen

 Woestijnreizen en retraitedagen
 Training en ontwikkeling van een leven 

 geleid door God
 Uitgave van een magazine
 Wekelijkse overdenking toegespitst op 

 zakendoen en christen-zijn
 Materiaalontwikkeling m.b.t. geloof en 

 zakendoen

* Onder zakenmensen verstaan we: ondernemers, lei-
dinggevenden met budgetverantwoordelijkheid en vrije 
beroepsbeoefenaars, met name in de profitsector in 
Nederland.

De pay-off van CBMC is ‘gedreven door relaties’.
Hiermee willen we aangeven dat we ons primair richten op de 
relaties van de zakenmens: naar God, zichzelf en naaste.

Bezoek ook onze website: www.cbmc.nl

Postbus 315
3880 AH Putten
Veldstraat 7b
3881 JM Putten

T: (0341) 35 61 47
F: (0341) 36 19 40
info@cbmc.nl
www.cbmc.nl

cbmc iS EEn miSSiOnairE bEwEGinG 
Van En VOOr OnDErnEmErS En 
zakEnmEnSEn* in nEDErlanD.


