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Op het moment van schrijven zitten we in een 

zogenaamde ‘lockdown’. De uitkomst van aller-

lei discussies en besluitvormingen. Met het 

schrijven van een reflectie op dit alles, zou ik 

pagina’s kunnen vullen, maar in mijn ogen heeft 

dat nu geen enkele zin. Zoals je weet is onze 

bron het Woord van God, geschreven en gespro-

ken. En wat laat Gods Woord ons zien? Vertrouw 

op Mij! Geen kleine lettertjes met uitzonderin-

gen, nee, gewoon rechttoe rechtaan. En hoe 

geef je dat vorm in de praktijk? 

Een mooi voorbeeld is Kaleb. Hij was samen met 

Jozua en tien anderen de eerste verkennings-

groep om het beloofde land te onderzoeken  

(zie Numeri 13 en 14). Daar zie je al een duidelijk  

verschil tussen leiders die kijken naar omstan-

digheden én leiders die op God vertrouwen. Zijn 

geloof en vertrouwen maakten het verschil om 

als één van de weinigen nieuw gebied in bezit te 

nemen. Als Kaleb 85 is komen we hem weer 

tegen in Jozua 14. Twee zaken vallen hierbij op. 

Vers 8: “Mijn metgezellen joegen ons volk de 

schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de 

HEER, mijn God, vertrouwen”. Sta eens stil voor 

jezelf bij deze woorden. Hoe maak jij nu je  

keuzes voor het pad dat voor je ligt? Gebaseerd 

op wat media, politiek, adviseurs, coaches, domi-

nees, artsen, voorgangers en andere mensen 

zeggen? Of zoek je het aangezicht van God en 

blijf je staan op Zijn beloften en spreken? Het 

eerste maakt je onzeker, geeft instabiliteit en 

leidt vaak nergens toe. Het tweede draagt vrucht 

en brengt je tot onmogelijke - maar wel echte 

overwinningen. De keuze lijkt me niet moeilijk.

Het tweede wat me opvalt staat in vers 12: “Geef 

me dus dit bergland dat de Heer me indertijd 

heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er 

Enakieten wonen, in grote en versterkte steden? 

Als de Heer me maar bijstaat zal ik ze wel mees-

ter worden, zoals hij heeft beloofd.” Ik weet niet 

hoe het jou vergaat, maar dit is geloofstaal die 

me aanspreekt. Dit is geloof dat wortels heeft in 

God Zelf. Geen geneuzel, geen aarzeling. Nee, 

dit is mijn God en ik vertrouw Hem. Dit is ook 

mijn persoonlijke ervaring. Vertrouwen op God 

maakt je rustig, geeft gegrond perspectief, 

maakt dat vijanden klein worden, omstandig

heden overzichtelijk, nieuwszenders vermoei-

end en nietszeggend en dat je ziet dat God veel 

groter, sterker, betrouwbaarder is. Altijd. In alles. 

Als de Heer ons bijstaat zullen we elke reus 

meester worden, welke fraaie en minder fraaie 

namen ze ook hebben. Met focus op mijn God, 

zijn het mieren. Wellicht vraagt dit een moment 

van reflectie: zijn er struikelblokken in je hart, 

leven, bedrijf gekomen? Liefdeloosheid, onver-

gevingsgezindheid, vertrouwen op mensen  

en middelen, liefdeloosheid, dubbelhartigheid,  

verachten van de Heilige Geest, of... Spreek het 

uit naar God, ruim het op en maak nu een 

nieuwe start. Met God. Voor God. En samen met 

Hem zal elke reus verslagen worden. Ik heb mijn 

keuze gemaakt. En jij?

Omschrijven in welke tijd we nu leven is denk ik overbodig. Waar ik samen 
met jou bij stil wil staan is hoe we in deze tijd ons geloof in de praktijk laten 
zien. Temidden van een stortvloed aan informatie, opgelegde besluitvorming, 
politieke krachten, veranderende markten, verhoogde ondernemersrisico’s, 
etcetera; wat doe je dan? En wat doe je dan (niet) vanuit je gelovig hart?

Vertrouwen 
op God in de praktijk

10 JAAR 

info@zonenzo.nl | www.zonenzo.nl | 088 - 88 01 555

Zonnepanelen: 
zó geregeld!
Een zonnepaneleninstallatie is een van de makkelijkste  
en meest rendabele investeringen, in het bijzonder voor  
ondernemers, op de zaak en voor thuis. Wilt u hier meer  
over weten? Wij zijn u graag van dienst!
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B U S I N E S S  A S  ( U N ) U S U A L

Koffie schenkt

verbinding
IN ZIJN NIEUWJAARSSPEECH RIEP HIJ ZIJN MEDEWERKERS OP TOT 
DANKBAARHEID. “IK BEN DANKBAAR VOOR WAT IK HEB GEKREGEN 
EN DAT MAG JIJ OOK ZIJN! ER ZIJN OOK VEEL DINGEN DIE GEWOON 

WÉL KUNNEN.” DE CEO VAN FORTUNE COFFEE IS EEN MAN DIE KIJKT 
NAAR MOGELIJKHEDEN IN VERANDERENDE SITUATIES, NET ZOALS 

ZIJN ONDERNEMENDE VADER HEM DAT VROEGER LEERDE.  

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN  |  FOTO’S: FORTUNE COFFEE
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Werk en privé kun je niet scheiden, is zijn 

mening. Maar hij kiest er wel voor niet al zijn 

werksores mee naar huis te nemen. Dat wil hij 

Corrie en de kinderen niet aandoen. “Je wilt een 

verkeerd gesprek niet afreageren op de kinde

ren als ze aan tafel zitten te jengelen.”

Coronawerken
Terwijl hij af en toe een slok van zijn koffie 

neemt, vertelt hij dat hij zijn geld van maandag 

tot en met vrijdag wil verdienen. Vijf dagen is 

Ton beschikbaar voor Fortune Coffee en zater

dag en zondag staan in het teken van zijn gezin. 

Want alles wat je aandacht geeft bloeit; dat 

geldt voor koffieplanten, maar net zo goed voor 

gezinsleden. 

Hij gunt zijn medewerkers hetzelfde. “Op zon

dagavond ga je toch geen mailtjes sturen? Dat 

vind ik echt niet fijn. Dan moet je samen op de 

bank zitten.” ‘Ja, maar wanneer moet ik het dan 

doen?’, is vaak het weerwoord. Hij ervaart dat 

door de combinatie van thuis onderwijs en werk 

de grens tussen werk en privé wel vervaagt.

Van boter naar koffie
De vader van Ton zat in de boter en maakte de 

overstap naar partijhandel. Niet iets waar het 

ondernemende hart van Ton harder van ging 

kloppen. Hij zocht meer vastigheid, iets waar

mee je klanten aan je kunt binden. “Mijn vader 

kocht een bedrijf in koffie en koffieautomaten. 

Ik moest toen mijn rijbewijs nog halen en mijn 

school nog afmaken. ‘Vind je dat wat?’, vroeg 

hij.” 

De koffie was misschien wel iets minder spec

taculair dan de partijen, maar passender bij 

Ton. Niet alleen het bedrijf werd overgenomen, 

ook Gert – de latere compagnon van Ton – 

kwam mee. “Samen met mijn vader gingen we 

op een avond een sollicitatiegesprek met hem 

houden, bij hem thuis in Woudenberg. Zo ging 

dat toen.” 

Verbintenis
De eerste jaren zorgt vooral Gert voor de koffie. 

Maar dat verandert als Ton in 1996 met Corrie 

trouwt; in datzelfde jaar gaat hij ook een verbin

tenis aan met Gert. Samen worden zij de nieuwe 

eigenaren van het koffiebedrijf. Tot in 2012. Gert 

wil dan weleens wat anders. Ton niet, koopt ‘m 

uit en is vanaf dat moment in zijn eentje chef 

koffie. 

Ondernemende samenwerkers
Een paar jaar eerder, in 2000, besluiten ze over 

te gaan op een franchiseformule; iets wat je ziet 

in de winkelstraten, maar wat ook past in de 

dienstverlening. Ze zoeken daarvoor onder

nemende samenwerkers, lokale ondernemers  

die de regio voorzien van koffie. Geen 

Rotterdammer die de Achterhoek bedient, 

maar iemand die de taal van de regio spreekt. 

Verbinding
Voor Ton is échte verbinding met de ander  

ontzettend belangrijk. En koffie wordt ingezet 

als middel om tot elkaar te komen, als smeer

middel voor het gesprek. “Een goed sales

gesprek gaat vijf minuten over zaken en de rest 

over het leven.” Maar dat is in levenden lijve 

natuurlijk makkelijker dan online. 

Gebrek aan interactie
Soms hapert de onlineverbinding voor dit inter

view even en staat Tons gezicht stil, terwijl de 

audio zijn werk blijft doen. Het brengt herinne

ringen bij hem boven. “Gisteren hadden we een 

bijeenkomst in de werkplaats en waren zeven

tien mensen online via Teams. Gaat ineens mijn 

laptop updaten! Zit je met zeventien man in 

zo’n ding, valtie uit. Buiten dat, er is geen inter

actie. Sommigen zetten beeld of geluid uit. Het 

is dan zenden, maar niet echt ontvangen. Neem 

nou lachen; ik houd wel van een lolletje, maar 

op een gegeven moment wordt er helemaal 

niet meer gelachen.” 

Eerlijke koffie
Het volgende moment praten we verder over 

zijn product: koffie, eerlijke koffie. ‘Ja, wat is eer

lijke koffie? Dat de hele keten eerlijk betaald 

wordt voor zijn diensten. Van het plantje tot aan 

wat wij ervoor doen! De discussie hierover is 

echter al snel dat die koffieboeren eerlijk 

betaald moeten krijgen. Maar als ik hoor wat 

boeren in Nederland krijgen voor aardappels of 

uien… wat is dan eerlijk?” 

Koffiebonen
Ton vertelt over pastor Fred in Oeganda die in 

Nederland ziet wat koffiebonen kosten, weet 

wat de koffieboeren in Oeganda verdienen en 

het verschil te groot vindt. In gesprek met hem 

gaf Ton aan: “Alle toegevoegde waarde wordt 

door iets of iemand betaald. Lever je het grond

product, krijg je het minste. Voeg je een dienst 

toe, krijg je daar meer voor betaald. Verschepen, 

verbranden, verpakken …” 

Ton probeerde pastor Fred er op een andere 

manier naar te laten kijken. “Je kunt iets in de 

grond stoppen en dan komt er wel wat uit, 

maar als je ernaar gaat kijken als een goede 

akkerbouwer, krijg je een betere oogst en meer 

voor je product. Je voegt ook weer waarde toe.”  

Koffie uit Oeganda
Pastor Fred komt niet uit de lucht vallen.  

Elf jaar geleden was het zijn droom om in  

Oeganda koffiebonen te verbouwen op een 

soort coöperatieachtige manier. Zodat kinde

ren die doordeweeks op school te eten krijgen, 

dankzij sponsortrajecten, ook in de weekenden 

thuis gevoed kunnen worden. 

Op zondagavond ga je toch 
geen mailtjes sturen?

Ja, wat is 
eerlijk koffie?
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Lang verhaal kort: Gerrit Grievink van 

Focusplaza, een CBMCvriend van Gert en Ton, 

kwam tijdens een kerkdienst in contact met 

pastor Fred, hoorde van zijn droom en belde 

meteen Gert – want die neemt op zondag zijn 

telefoon op. “Gerrit kan het goed vertellen”, zegt 

Ton. Gerrit enthousiasmeerde namelijk alle 

belanghebbenden bij Fortune Coffee tijdens 

een franchisebijeenkomst. “Ze gingen nog net 

niet op de tafels staan. Gaaf joh, dit gaan we 

doen!” 

Joy, Faith en Grace
Al snel werd het plan uitgevoerd. Het begon 

met 300 plantjes per boer, in eerste instantie 

voor 100 boeren. Interkerkelijke groepen van 20 

boeren, samengebracht door de dorpsoudste, 

die luisteren naar namen als: Joy, Faith en 

Grace. “Maar zoals het gaat in Oeganda, werden 

we al snel gebeld: ‘Joh, er zijn nog 100 boeren.’” 

Uiteindelijk volgde de eerste oogst en het suc

ces. Iedereen was enthousiast, ook de overheid 

die de donatie van koffieplantjes voor zijn reke

ning nam. 

Pick-uptruck
Inmiddels zijn er al 2000 boeren die meedoen 

aan dit project. “Vorig jaar hebben we nog een 

pickuptruck gesponsord, omdat de wegen 

daar slechter zijn dan bij ons en het moeilijk 

was om de koffie bij de boeren op te halen met 

de bodaboda’s [motorfietsen, red.].” Die truck 

volgt na de al eerder gesponsorde vrachtwa

gen, auto’s, loods, sorteermachine …

“Maar het is niet mijn bedrijf”, zegt Ton. “Het is 

mooi om dit te doen, maar ik heb er geen ver

binding mee. Wij nemen hun koffie af, maar 

dat hoeft niet. Ik stimuleer ‘m om bij onze leve

rancier te verkopen, maar eis dat niet. Dat is een 

onfrisse situatie. Het is een vrije markt.” 

Afrikaans denken
Ton merkt dat het Afrikaanse denken de zake

lijkheid nog weleens in de weg kan zitten. 

“Relaties zijn bijna heilig”, legt Ton uit. Hij haalt 

een concreet voorbeeld aan. “Koffie wordt 

geoogst, in opslag gezet bij een coöperatie en 

dan krijg je pas je geld als het verkocht is. Toen 

wij daar een keer kwamen, zei hij: ‘Ik heb moeite 

met het betalen van mijn rekeningen. De koffie 

ligt daar, maar is nog niet verkocht.’”Waarop 

Ton reageerde: “Als je met onze partijen zaken

doet, krijg je gelijk boter bij de vis.” Het is praten 

tegen dovenmansoren, is de ervaring van Ton.

Gewoon bidden
Ton léérde ook iets van pastor Fred. “In 2013 

waren we in Oeganda met een groepje van 

acht ondernemers, waarvan drie christelijk. 

Maar pastor Fred kijkt echt niet naar waar je 

vandaan komt. Dus het volgende moment 

stonden we op zo’n plantage, pakten we elkaars 

handen vast en gingen we gewoon bidden. 

Dan denk ik wel: ‘Waarom doen we dat in 

Nederland niet?’” 

Toch maakt Ton er geen geheim van christen te 

zijn. Dat blijkt wel uit de Bijbelse spreekwoor

den en gezegden op de kantoorwanden van 

Fortune Coffee. “Ze weten echt allemaal waar

uit ik leef en ik wens ze Gods zegen toe. Maar 

zoals pastor Fred doet, hij pakt er gewoon een 

Bijbeltekst bij. Dat is voor mij…, nou, niet een 

stap te ver, maar hier zou ik dat niet zomaar 

doen. In Oeganda denken ze daar niet over na, 

maar doen ze het ‘gewoon’. Dat is niet mijn 

gewoonte. Ik ben meer van het voorleven.” 

Danken
Ton wil trouwens ook niet alleen bidden bij uit

dagingen en problemen; hij is ook van het dan

ken. Dat is dan ook wat hij benadrukte in zijn 

nieuwjaarsspeech. “Dat wil ik ook uitdragen 

naar mijn kinderen. Je wilt dat ze een gelukkig 

leven hebben, maar dat is niet het enige: je wilt 

dat ze God vinden en dat uitstralen.” 

TON VAN DER TANG (49) IN HET KORT

Getrouwd met Corrie

Kinderen 7 kinderen waaronder 1 pleegdochter

Werk CEO van Fortune Coffee

Motto Met koffie mensen verbinden en organisaties helpen groeien

Waarom doen we dat 
in Nederland niet?
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“Mijn droom was om diri-

gent te worden van een 

eigen orkest, maar daarbij 

wilde ik ook pianist worden.” 

Zo begint Wilfred. Het is dan 

ook niet vreemd dat hij op 

het conservatorium belandt. 

Wilfred moet komen spelen 

op de vleugel bij de direc-

teur van het conservatorium 

en op een dag krijgt Wilfred 

het deksel op zijn neus. De 

directeur zegt tegen hem: 

“Je zult moeten kiezen  

tussen het worden van diri-

gent of pianist. Allebei zie ik 

gewoon niet gebeuren.” 

Eigenwijs als Wilfred is, 

draait hij zich om en loopt 

linea recta de kamer uit, in 

de richting van het uitzend-

bureau. Daar wordt hij aan-

genomen bij een doe-het-

zelfzaak. 

Droom klopte niet bij 
zijn gaven en talenten
“De directeur van het con-

servatorium had gelijk”, zegt 

Wilfred. “Ik had het niet 

gekund. De droom die ik 

had, klopte niet bij mijn 

gaven en talenten.” Toch 

blijft de muziek als een rode 

draad door het leven van 

Wilfred heen lopen, maar 

dan alleen in de hobby-

matige sfeer. Als Wilfred zijn 

studie rechten oppakt en in 

1983 zijn advocatenpraktijk 

opstart, blijkt dat de muziek 

wel degelijk raakvlakken 

heeft met de advocatuur. 

Het resultaat zit in 
dezelfde dingen
 “Je hoeft niet ontzettend 

goed te zijn, een heuse pro-

fessional, om goede muziek 

te kunnen maken. Dat is 

helemaal niet nodig. Ik hoef 

ook niet een internationaal 

erkend en gelauwerd jurist 

te zijn om heel professionele 

advocatuur te kunnen 

bedrijven. Het gaat juist om 

het samenspel, het delen 

van kennis. Wat vindt de 

ander belangrijk en hoe 

kom ik tegemoet aan wat jij 

van mij wilt? De essentie 

van het sublimeren zit hem 

dan ook in het dienstbaar 

zijn, gekoppeld aan vaardig-

heid.”

Uitgetild worden 
boven je eigen 
kunnen
“Wanneer je samen muziek 

speelt, zul je ontzettend 

goed naar elkaar moeten 

kijken en luisteren. Op die 

momenten kun je als het 

ware boven je eigen techni-

sche kunnen worden uitge-

tild. Het doet iets met je, 

waardoor je dan net even 

beter speelt.” Doordat hij  

in het samenspel iets aan  

het opbouwen is, ervaart 

Wilfred momenten van 

intens geluk. “Dit zijn alle-

maal dingen die ik in mijn 

vak ook tegenkom: ik zou 

niet half zo goed zijn in  

de advocatuur wanneer ik 

alleen zou werken. Ik heb 

dat samenspel nodig! 

Daarbij gaat het om:

- luisteren

- tijd optimaal gebruiken

- aandacht hebben (focus)

- deskundigheid leveren

- informatie delen en  

vergaren

- goed communiceren

Deze ‘basisprincipes’ blijven 

altijd gelijk. Dus ook wan-

neer je bijvoorbeeld kookt  

of een wijnarrangement 

samenstelt. Christus deed 

ons dat trouwens voor, lees 

de Bijbel maar eens. Hij 

gebruikte niet voor niets  

de maaltijd gezamenlijk en 

droeg ons op Hem zo te  

blijven herinneren.”

De gevoelige snaar
Muziek zit op de emotie. 

Wanneer Wilfred een mooie 

vioolsolo hoort, kan hem dat 

ontroeren. Het raakt een 

‘gevoelige snaar’. Nu is de 

trilling van een snaarinstru-

ment ook anders dan een 

koperinstrument; dat heeft 

meestal iets ‘schallends’ in 

zich. Een trilling daarente-

gen voelt heel anders. “Het 

klinkt gek, maar soms moet 

je gewoon eens tegen  

zo’n instrument aan zitten.” 

Wanneer zijn vrouw Ine voor 

hem een jaar of zeven gele-

den een contrabas huurt, 

blijken de bas en Wilfred 

elkaar leuk te vinden. De 

akoestische trilling doet wat 

met hem en de contrabas 

blijft. “Muziek is per definitie 

een gevoelszaak. De vraag is 

waarop die is gericht. God 

heeft een aantal zaken  

volledig op aarde gelaten: 

liefde, natuur, lekker eten  

en drinken en natuurlijk de 

muziek. Die is, dat kan niet 

missen, afkomstig uit het 

paradijs.”

Een oase 
Wilfred loopt naar de ach-

terkant van zijn kantoor en 

opent het gordijn. Daar ligt 

een oude tuin die hoort bij 

het huis. “Kijk”, zegt hij, “een 

oase in de stad. In de zomer 

zitten hier soms konijntjes. 

En als je de moeite neemt 

om te luisteren, dan hoor je 

de vogels fluiten: muziek, 

afkomstig uit het paradijs! 

Mooi hè?”

Wat doe jij in je vrije tijd? Geef je op voor deze rubriek via info@cbmc.nl

WILFRED VELDSTRA IN HET KORT

Thuis  Getrouwd met Ine, vader van drie kinderen, opa van twee achterkleinkinderen

Woonplaats Leerdam

Werk Werkzaam als advocaat bij Lamsma Veldstra en Lobé/ Legal Netlink Alliance,  

 waar hij gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht en in het aanbestedings-  

 en bouwrecht. Wilfred is onder meer adviseur van politici en al 20 jaar actief  

 betrokken bij het CBMC.

Met de deuren van het 
pakhuis geopend speelt 

Wilfred Veldstra met 
zijn vriendengroep in 
een bandje. Maar hij 
kan zijn energie ook 
kwijt in het cabaret-
groepje dat hij leidt. 

Wilfred weet al op 
jonge leeftijd dat  

kunst leuk is en hij 
heeft een droom:  

podiumkunst, met  
een fijn orkest…

TEKST EN FOTO: RUTH DE JONG
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Heeft de lockdown je down gemaakt? Zie je de 

stip op de horizon nog? Staat je ladder nog 

tegen de juiste muur of is de hele ladder inmid-

dels al omgevallen? 

Stiekem weet ik het… jullie CBMC-ers zijn bik-

kels. Regelrechte krachtpatsers. Jullie kunnen 

stormen aan, trekken hooguit je ‘Ocean Offshore 

Jack’ wat meer over de oren, maar… blijven aan-

pakken. Net als Lufthansa. ‘Maar liefst een half 

miljoen wordt er bespaard’ een ‘significante ver-

betering’, aldus topman Carsten Spohr. Ik trek 

mijn wenkbrauwen op als ik me verdiep in hun 

blijdschap; een half miljoen per uur. Vooruit met 

de geit. Zet je headset op duik in je volgende 

‘call’.

Laat de lockdown je niet monddood maken. 

Gevangen in een kooi van regelgeving kan de 

innerlijke overtuiging groeien, dat ook jij niets 

meer te zeggen hebt. Maar schijn bedriegt. Jij 

hebt ook nog iets te zeggen! Jouw woorden 

hebben kracht! Spreek hoop uit over je leven. 

Geloof voor de toekomst. Vertrouwen in Gods 

hulp, ondanks omstandigheden waar je in zit. 

Gideon had zijn jaarplan klaar liggen. 32.000 

man en de overwinning gaat lukken. Uiteindelijk 

stond hij met 300 man aan het front. Als bij jou 

alle soldaten naar huis zijn gestuurd en je de 

oorlog in je eentje moet zien te winnen, weet 

dat God zelf aan jouw kant staat. Hij is sterker, 

groter, wijzer en strategischer, dan alles om je 

heen. Goed nieuws! Niets en niemand kan jouw 

identiteit roven. Jij bent niet wat je hebt. Je bent 

niet je functie en niet de rode cijfers in het jaar-

overzicht. Je bent niet de winst die is behaald 

ondanks alles, je bent… Gods kind. Daarmee win 

jij de strijd. 

Laat de storm maar waaien. Okay, nog een 

avondklokje erbij? Prima, doen we dat. Wij kun-

nen schakelen, aanpassen en nieuwe plannen 

ontwikkelen. Is zelfs 300 man teveel? Terug naar 

1 persoon. I can handle it! David kent de kracht 

van woorden, nadat hij flink heeft gezucht en 

geklaagd, staat hij opnieuw op. ‘Met mijn God 

spring ik over een muur.’

Best knap. 

Nu jij! 

Gaat ’t?

Scan de QR code  
en lees meer 
over het schilderij   
‘Kleurrijk welkom’

Gaat ’t? C
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SECURITY ADVIESGROEP. MEEDENKERS DIE VERDER GAAN DAN PROJECTEN!
Marconistraat 2 Numansdorp  |  Edvard Munchweg 61 Almere  |  0888 444 000  |  securityadviesgroep.nl

› Risico inventarisatie
› Security by design
› Aanbestedingen
› Implementatie
› Audit en inspectie
› Mystery visit

Maximaal ontzorgd
Laat uw beveiliging voor ú werken, maak 
kennis met onze verrassende aanpak!

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.

Hoe ver wil 
je komen?
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Waar
ben jij voor 
gemaakt?

IN GESPREK MET OPRICHTER EN DIRECTEUR VAN 
WERVING- EN SELECTIEBUREAU NEWROADZ, HENK VISSCHER.

TEKST: LISETTE VAN DE HEG  |  FOTO’S: RUUD PLOEG

EEN VAN DE EERSTE VRAGEN DIE IK AAN HENK STEL, 
IS UIT WELK GEZIN HIJ KOMT. LATER IN HET GESPREK 

BLIJKT HET EEN VRAAG TE ZIJN DIE HIJ ZELF REGELMATIG 
AAN KANDIDATEN STELT. “WAAR JE VANDAAN KOMT EN 

WAT ER IN JE VERLEDEN GEBEURD IS, HEEFT INVLOED OP 
DE PERSOON DIE JE NU BENT”, LEGT HENK UIT. 

“Omdat ik veel met mensen en hun ontwikke

ling bezig ben, heb ik bij Groundwork een oplei

ding tot coach gedaan. Als ik een cv onder ogen 

krijg van een zogenaamde jobhopper, is het 

belangrijk dat ik verder kijk dan de opeenvol

ging van banen. Vaak blijkt er iets achter te zit

ten, als ik goed doorvraag. Aan het begin van 

een gesprek vraag ik aan kandidaten of ik ze 

ongevraagd advies mag geven. Meestal mag 

dat.” 

Henk noemt een voorbeeld: “Als een kandidaat 

vertelt dat hij een dominante vader had die 

vaak afwezig was, wordt het veel makkelijker te 

begrijpen waarom hij vastloopt met leiding

gevenden. Als we dit soort thema’s ontdekken, 

geven we het advies om daarmee, samen met 

een goede coach of therapeut, aan het werk te 

gaan.”

Het verleden heeft invloed 
op wie je nu bent
Henk is zelf de oudste van een gezin met zeven 

kinderen en weet als geen ander hoe gebeurte

nissen in het verleden invloed hebben op wie je 

als persoon wordt. Een van zijn broertjes over

leed bij de geboorte toen Henk vier jaar was.  

“In die tijd was het anders dan nu. Er werd niet 

meer over gesproken binnen ons gezin.”

Het verlies van zijn broertje tekende het leven 

van Henk, al ontdekte hij pas in de loop van de 

jaren dat dit zo was. “Voordat ik mijn vrouw Inge 

leerde kennen, heb ik meerdere relaties gehad 

die stuk liepen omdat ik het moeilijk vond om 

me te binden. Rond mijn achtentwintigste ging 

ik in therapie, omdat ik wilde weten hoe het zat. 

In de jaren die volgden, leerde ik stapje voor 

stapje met mijn gevoelens om te gaan en er 

woorden aan te geven. Dat was een heel proces 

en heeft bijna twintig jaar geduurd.” 

De eerste keer dat ik mijn ouders naar mijn 

gestorven broertje vroeg, werden sommige 

gezinsleden boos. ‘Hoe durf je hierover te begin

nen?’ Het overlijden van ons broertje had geen 

plek gekregen. We waren een boerengezin 

waar hard werd gewerkt. Over gevoelens werd 

niet gepraat. Uiteindelijk heeft de hele zoek

tocht iets moois gebracht. Vijf jaar geleden zijn 

we als gezin bij elkaar geweest en heeft ons 

broertje alsnog een naam gekregen…”

Verloren Fransen?
Henk groeide op in een vrijgemaakt gezin en 

heeft altijd een sterk Godsbesef gehad, een 

rotsvaste zekerheid dat Hij bestaat. Toch waren 

er ook vragen, met name toen hij als negen

tienjarige bij de commando’s zat. “Het kan toch 

niet bestaan dat al die Fransen verloren gaan 

omdat ze niet vrijgemaakt zijn?”, herinnert 

Henk zich de gedachte die in hem opkwam 

toen hij een keer voor een oefening boven 

Frankrijk vloog. “Ik parkeerde de vraag en 

besloot het later uit te zoeken”, vertelt hij. “Voor 

dat moment had ik genoeg aan de zekerheid 

dat God bestaat. Ik was altijd heel open over 

mijn geloof in de richting van de andere jon

gens van het peloton. Dat werd bijvoorbeeld 

zichtbaar doordat ik voor mijn maaltijden bad 

en dankte. In mijn jeugd waren kerkelijke 

gebruiken en vormen erg belangrijk, maar het 

ging minder over de relatie met God. In de loop 

van de jaren is dat voor mij veranderd.”

Ik was altijd heel open 
over mijn geloof
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Huwelijk aan diggelen
Als ik Henk vraag of hij nog altijd lid is van een 

vrijgemaakte gemeente, antwoordt hij ontken-

nend. “Een paar jaar geleden ging ik de fout in 

en raakte ik verstrikt in gevoelens en leugens. 

Mijn vrouw en ik kwamen in een huwelijkscrisis 

terecht, omdat er een ander in het spel was. 

Nadat ik thuis had verteld te willen scheiden, 

gingen mij de ogen open en zag ik hoe ik in een 

soort val was gelopen. Ik wilde niets liever dan 

dat ons huwelijk gered zou worden en dat ons 

gezin bij elkaar zou blijven, maar ik zag hoe ik 

dat zelf aan scherven had gegooid. Het was een 

moeilijke tijd en omdat deze kwestie dwars door 

relaties in onze kerkelijke gemeente heen liep, 

zagen we helaas geen mogelijkheid om te kun-

nen blijven. Te pijnlijk. Te complex.”  

Onervaren hulp, onverwacht succes
Een ouder echtpaar uit zijn gemeente bood 

hulp aan. “Zij hadden geen ervaring in huwe-

lijksbegeleiding, maar ze wilden er graag voor 

ons zijn. We gingen elke week een avond naar 

hen toe. Op een ochtend bad de vrouw om hulp: 

‘Hoe moeten we dit aanpakken, God?’ Daarna 

zette ze intuïtief Groot Nieuws Radio aan en 

hoorde ze een interview met Ferdinand Bijzet, 

een therapeut die veel stellen heeft begeleid. 

Later lazen we zijn boek ‘Samen verder na 

vreemdgaan’. We deden wel een jaar over de 

twintig lessen die hierin staan. De begeleiding 

door dit echtpaar en de lessen uit het boek heb-

ben ons echt geholpen.” 

Positief kijkt hij terug op die tijd. “De Kintsugi 

afbeelding op mijn kantoor symboliseert prach-

tig hoe we hersteld zijn; gelijmd met goud. We 

ervaren elke dag hoe God ons goud, onze ver-

binding, is. We zijn weer gelukkig en het gaat 

goed met ons. We leren steeds meer om alles 

uit te praten en dagelijks onze geestelijke 

wapenrusting op te nemen.”

In de tijd dat dit speelde gingen Henk en zijn 

vrouw een huiskring bezoeken. In deze kring 

komen zo”n twintig tot vijfentwintig mensen 

samen. “Het is een eerlijke plek waar we met 

elkaar delen wat er speelt, hoe we worstelen. 

Onze kinderen zien dit ook en we merken met 

elkaar hoe bemoedigend en inspirerend dit is.  

Ik noem dit: ‘Het echte leven met God’, dat je 

levens deelt, God zoekt en de Heilige Geest 

vraagt om nabijheid.”

Rol van God in zijn bedrijf 
“Aan het begin van het nieuwe jaar heb ik mijn 

missie opnieuw geformuleerd, om mezelf te 

scherpen: Ik wil dat mensen met wie ik contact 

heb iets van God ervaren, dat ze iets zien van 

Zijn liefde en grootheid. Daarnaast vind ik het 

belangrijk dat de mensen die we spreken 

ambassadeurs van ons worden. Wij geloven dat 

ieder mens uniek geschapen is. Vanuit die 

gedachte willen we mensen matchen met plek-

ken waar ze echt goed passen. Daarvoor is het 

nodig om door te vragen, om iemand te door-

gronden en te begrijpen, om te achterhalen hoe 

iemand tot zijn recht kan komen. Als we daarin 

slagen, hebben werknemers na een werkdag 

nog energie en komen ze blij thuis. Dat is goed 

voor hun partners en gezinnen, voor hun 

opdrachtgevers en uiteindelijk ook voor ons.  

Dat is Gods zegen.”

Henks boodschap 
Als laatste vraag ik Henk wat hij andere onder-

nemers wil meegeven. “Hoewel het mij ook niet 

altijd lukt, heb ik geleerd dat het belangrijk is 

om de dag te beginnen met God. Ik vraag hoe ik 

Hem kan dienen in mijn werk en kijk wat God 

van mij vraagt, wat Hij op mijn pad brengt en 

welke weg Hij wijst. Op sommige dagen vergeet 

ik dat helemaal. Dan stap ik te laat uit bed, neem 

snel een kop koffie en ga direct aan de bak. Ik 

merk dat ik op die dagen minder productief ben 

in Zijn koninkrijk. 

Als ik ’s ochtends eerst afstem op God, merk ik 

dat ik rustiger en aandachtiger ben en meer 

aandacht heb voor de ander. Op de een of 

andere manier komt er dan altijd meer naar me 

toe dan wanneer ik het heel erg vanuit eigen 

kracht doe. Het klinkt misschien vaag, maar een 

goede dag begint bij God!”

HENK VISSCHER IN HET KORT

Getrouwd met Inge 

Vader van twee zoons en twee dochters

Woonplaats Zwolle

Werk oprichter en directeur van werving- en selectiebureau Newroadz 

CBMC is lid van CBMC Zwolle en CBMC DGA-Oost

Hoe moeten we 
dit aanpakken, God?
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Steeds meer leer ik te vertrouwen op Jezus, op 

Zijn aanwezigheid in mijn omstandigheden 

hier en nu. Ik merk dat God bij alles wat wij 

mensen doen, betrokken is. Ik heb geleerd dat 

het belangrijk is om je roeping (passie en ver

langen) en gaven te kennen, en om in Zijn spoor 

te wandelen. Zoeken naar het Woord, en dat te 

laten zijn tot een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad, helpt om mij niet meer te 

focussen op de stormen om mij heen, maar op 

het oog van de storm: Jezus. 

2 Korinthe 2:14 

“God zij dank. Die ons in Christus  
altijd doet overwinnen.”

De duivel wil graag dat we ons focussen op de 

storm. Angst is namelijk een van de favoriete 

wapens van de duivel. Zorgen, ongerustheid, 

angst  het kan ons overweldigen als een dikke 

schaduw van donkerheid, die elke beweging en 

ieder besluit van ons beheerst. Toch leert de 

realiteit ons dat heel veel van de dingen waar 

we ons zorgen over maken, ons niet overkomt; 

leven onder het gewicht van ‘wat als’ is een 

moeilijke plek om te wonen. 

Daarom is het goed ons te richten op Gods 

woorden van leven, van waarheid, die Hij wil 

spreken in onze angsten. Laat ze inweken, bid 

ze hardop, totdat ze zo vertrouwd raken dat ze 

andere dingen in je geest vervangen. Dan bouw 

je de eerste verdedigingslinie tegen angst en 

zorgen. Er is macht in Gods woord, omdat het 

woorden van God zijn!

Laten we ons in deze moeilijke, bewegelijke, 

onvoorspelbare tijd, richten op Gods Woord. 

Probeer dagelijks te beginnen met God, met 

gebed, met Zijn Woord. U en ik weten dat Jezus 

onze Overwinnaar is. Dat Zijn heerschappij voor 

eeuwig is en Zijn troon onwankelbaar staat. Hij 

is de God van het universum, van de zeeën en 

aarde, van alle dieren en mensen. Onze God, 

onze Vader is de Schepper van het menselijk 

lichaam. Zijn wijsheid is ondoorgrondelijk. 

Verdiep je in een willekeurig aspect, bijvoor

beeld van ons lichaam. Denk eens aan de  

DNAstrengen in ons lichaam. Verdiep je erin 

en je raakt enorm onder de indruk. Een feit:  

als je al het DNA van al je cellen zou kunnen uit

rekken en uitrollen, dan krijg je een draad die 

tot voorbij Pluto reikt. Die God, die Schepper is 

onze rots, altijd en overal.

Soms ontstaat er het gevoel dat we midden in 

de storm zijn. Maar het maakt niet uit wat er  

om ons heen wervelt, God belooft ons om onze  

perfecte vrede te zijn. Hij verzekert ons dat Hij 

constant met ons is, ons sterkt en ondersteunt. 

Bid God dat Hij je helpt om je ogen en focus op 

Hem gericht te houden, niet op de omstandig

heden die je omringen. Vraag Hem om je te 

helpen te groeien in vertrouwen, in het geloof 

dat Hij trouw is om je erdoor te helpen. 

Lees de volgende teksten eens:

Marcus 4: 39-40

“Toen Hij wakker geworden was, 
sprak Hij de wind bestraffend toe en 
zei tegen het meer: Zwijg! Wees stil! 

De wind ging liggen en het meer 
kwam helemaal tot rust.” 

Jesaja 41:10

“Wees niet bang, want Ik ben bij je. 
Vrees niet, want Ik ben je God.  

Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,  
je steunen met Mijn onoverwinne-

lijke rechterhand.” 

Johannes 16:33

“Ik heb dit gezegd opdat jullie  
vrede vinden bij Mij. Jullie zullen  

het zwaar te verduren krijgen in de 
wereld, maar houd moed: Ik heb de 

wereld overwonnen.” 

Luister of zing het volgende lied en geloof wat 

je leest en zingt:

Ik bouw op U mijn schild en mijn 
verlosser. Niet eenzaam ga ik op  
de vijand aan. Sterk in Uw kracht, 
gerust in Uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik eigen zwakheid  
voelen en telkens weer moet ik Uw 
kracht verstaan. Toch rijst in mij een 
lied van overwinning, ik bouw op U 
en ga in uwe naam. 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn 
verlosser. Gij voert de strijd, de huld’ 
is U gewijd. In het laatste uur zal ik 
zegevierend ingaan in rust met U, 
die mij hebt voorgeleid. 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Dus ondernemers, bestuurders, laten we in 

deze tijd vertrouwen op God en gaan in Zijn 

naam. Wat de toekomst ook brengt, de Heer  

zal ons geleiden, als wij Hem zoeken en op  

Hem bouwen. Breng je zonde bij het kruis, laat 

je leiden door Zijn Geest, lees de bijbel en vol

hard in gebed.

Niet de angst of onzekerheid 
TEKST: TIEMEN VAN DIJK

Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht is in Uw grote naam. 

   Jezus overwinnaar!
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1 P. Couwenbergh (3 mei 2018) Verlengen of niet? Financieel Dagblad. Verkregen van https://fd.nl/opinie/1252738/verlengen-of-niet

Ik ken in mijn praktijk relatief jonge 

vaders die hun bedrijf overdragen 

aan de kinderen, terwijl ze zelf nog 

volop fit zijn en nog een grote bij-

drage leveren aan het bedrijf. Toch 

vinden ze het belangrijk om ruimte 

te laten voor de volgende generatie. 

Andere ondernemers blijven liever zo 

lang mogelijk in het zadel en dragen 

de macht nog niet over, omdat de 

beoogde opvolger er nog niet aan 

toe is.

Van een CEO in het bedrijfsleven 

wordt wel gezegd dat een periode 

van acht tot tien jaar de maximale 

periode kan zijn. Dit mag dan mis-

schien gelden voor directeuren in 

loondienst, maar geldt dat ook voor 

directeuren die tevens eigenaar zijn, 

de DGA’s?

Er is veel literatuur beschikbaar over 

leiderschap en de fases waar een 

onderneming zich in bevindt. Een 

pionier is meestal niet geschikt om 

het bedrijf naar een fase van consoli-

datie te leiden. Je moet je afvragen  

of de kwaliteiten van de bestuurder 

nog passen bij de fase van de onder-

neming.

Maar hoe zit dat nu met jezelf als  

persoon? Ben je nog geschikt om  

leiding te geven? Ook daar is veel 

over te zeggen. In een column van 

FD-journalist Pieter Couwenbergh  

las ik ooit drie criteria die daarbij van 

belang zijn, namelijk betrokkenheid, 

inspiratie en respect.1

Betrokkenheid. Kun je het nog 

opbrengen om 24/6 met de zaak 

bezig te zijn, als er ook privé steeds 

meer afleidingen zijn (camper, klein-

kinderen, hobby’s et cetera)?

Inspiratie. Kun je de medewerkers 

nog inspireren en word je zelf nog 

geïnspireerd door nieuwe gedachten, 

inzichten en ontwikkelingen in de 

onderneming? 

Respect. Krijg je nog het respect van 

je medewerkers en klanten of word  

je wat meewarig bekeken als de per-

soon die in zijn reservetijd opereert? 

En omgekeerd: ben je zelf nog in 

staat respect op te brengen voor 

mensen binnen en buiten de organi-

satie, je medewerkers en klanten?  

Of is het allemaal gezeur?

Als vierde voeg ik daar aan toe of je 

nog openstaat voor kritiek. Als het 

antwoord daarop ‘ja’ is, dan is het 

goed om de drie genoemde punten 

eens te bespreken met een aantal 

vertrouwelingen. Ik ben benieuwd!

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Bedrijfsopvolging, wat is het

 juiste
 moment? 
Een bedrijf, een vermogen, het familiekapitaal gaat langer mee  
dan de eigenaar of de bestuurder. En altijd komt er een moment 
waarbij overdracht van bezit en zeggenschap plaatsvindt.  
Maar wat is nu het juiste moment om dat te doen?

PIETER VAN DER KWAAK RA  |  LANSIGT ACCOUNTANTS

 FOR EVERY GENERATION THE PERFECT BOUNCE!
Kies jouw trampoline op BERGTOYS.COM& TWINSPRING

POWERED BY

 23CBMC BUSINESS CONTACT WINTER 2020



Wat is jouw getuigenis? Deel het met andere lezers via info@cbmc.nl

Eigenlijk zijn er twee Richards, de oude en de 

nieuwe. Zijn oude ik ontstond door een lange 

aanloop. “Ik heb een lastige jeugd gehad en 

nam dat mee naar mijn volwassen leven. Eerst 

liep het puberen niet goed door de opgelopen 

beschadigingen; er ontstonden identiteits

problemen. En daarna? Ik liep vast in banen, 

kon slecht tegen autoriteit, had weinig geduld. 

Een jaar of vier geleden raakte ik zelfs helemaal 

met mezelf in de knoop.”

Op eigen kracht
Voor het zover was, zag Richard altijd een uit

weg: steeds op eigen kracht alles oplossen. Een 

jaar of vijf geleden vertrok hij daarom zelfs naar 

Australië. Naar eigen zeggen om wat van de 

wereld te zien en de Bijbelschool te volgen. 

“Maar het was ook een vlucht”, ziet hij nu, “want 

mijn gebrokenheid nam ik mee.”

Jezelf voorliegen
Na enkele jaren kwam hij terug. “Eigenlijk wilde 

ik de Bijbelschool afmaken en met mijn toen

malige vriendin de bediening ingaan. Maar om 

mijn relatie met haar te redden ging ik terug 

naar Nederland. Daarbij maakte ik mijzelf 

steeds wijs dat ik dankzij haar niet met mijn 

verleden zou te hoeven dealen.” Een leugen, 

weet hij nu.

Vlucht in schijnidentiteit 
Zijn levensstijl bleef niet zonder gevolgen. “Ik 

verloor mijn vriendin, mijn baan, woonde bij 

mijn ouders. En om mijn heen kregen vrienden 

een vrouw en kinderen. Ja, in mijn ogen was ik 

een loser. Toen mijn relatie uit ging, merkte ik 

ook pas hoe beroerd ik eraan toe was. Ik was 

heel erg bezig met externe dingen, zoals 

muziek maken, aanbidding, Gods koninkrijk 

zichtbaar maken in de zakelijke wereld, maar 

leidde eigenlijk een dubbelleven. Want in  

mijn hart was het een puinhoop; op andere  

momenten was er daarom mijn vlucht in een 

seksuele behoefte, om de pijn van het verleden 

niet te voelen.”

Cirkel van depressie
Daarop belandde hij in een negatieve cirkel die 

twee jaar duurde. Een cirkel van steeds weer 

proberen het goed te maken met zijn vriendin, 

worden afgewezen, prikkels in de seksuele 

behoefte zoeken en hierdoor weer teleurge

steld raken in zichzelf. Steeds een – nieuwe – 

vlucht om zijn identiteit te vormen.

‘God houdt niet meer van me’
Uiteindelijk merkte hij dat hij al zijn schepen 

achter zich had verbrand. “De plannen waarvan 

ik steeds dacht dat God die met me had,  

mislukten. Hierdoor leek het dat zelfs het chris

telijke geloof niet meer van mij was.” ‘God houdt 

niet meer van me’, dacht hij. 

Een depressieve tijd volgde. Een tijd ook waarin 

hij zich voelde als Jacob: “altijd aan het worste

len met God; ik zocht wel Gods leiding, maar 

wilde het dan toch weer zelf doen.” Tegelijkertijd 

ervoer hij wel Gods liefde in zijn hart. “Er was 

alleen eerst innerlijke genezing nodig om te 

leren dealen met dingen uit het verleden en 

met mijn gebroken identiteit.” 

Geen groot keerpunt, wél verandering
‘God, wilt u me helpen?’ Het was een simpele 

vraag die Richard stelde op een van die zwart

ste momenten. En hoe simpel ook, het luidde 

de omslag in, want hij vóelde Gods antwoord: 

‘Vertrouw Me, ook al is je leven in puin. “Ineens 

kwam er heel veel rust over mij.” Zo veel rust dat 

hij besloot zijn verleden, zijn geheimen te delen. 

Eerst met zijn ex. En toen die hem weer afwees, 

ook met anderen. Dat opende de weg omhoog. 

“Zo kreeg ik mensen op mijn pad die me verder 

hielpen. Zoals christelijke counselors.” Wat  

achteraf de meeste indruk op hem maakte? 

“Dat ik God wel opgaf, maar God mij niet! Dat 

was een openbaring.” 

Wat we doen of wie we zijn?
En hier staat dan de nieuwe Richard. “Eigenaar 

van Gort Housing in personeelshuisvesting, 

parttime werknemer bij een ITbedrijf, maar 

vooral innerlijk genezen mens.” Binnenkort 

gaat hij zelfs naar degene die hem zijn jeugd 

afnam, om hem persoonlijk vergeving te schen

ken. Terugblikkend weet hij nu: “Al heb je nog 

zulke nobele plannen, als je niet weet wie je 

bent, loop je vast. Je kunt pas echt je gaven  

ontdekken als je innerlijk bent genezen. Dus 

zorg daar eerst voor en ga dan kijken wat je 

voor God mag doen. En bedenk daarbij: niet 

wat we doen, maar wie we zijn telt voor Hem.”

’t Dubbelleven van een 
      ‘loser’GOD HOUDT NIET MEER VAN ME. DAT DACHT RICHARD GORT TWEE  

JAAR GELEDEN. LANGE TIJD HAD HIJ TWEE GEZICHTEN; EENTJE 
VOOR DE BUITENWERELD EN EENTJE GOED VERBORGEN. TOT HIJ 
EEN ANDERE KANT VAN GOD ÉN ZICHZELF LEERDE KENNEN. WAT 

DAARAAN VOORAF GING? EEN HEEL TRAJECT VAN WORSTELINGEN 
MET ZICHZELF, EEN CRISIS RONDOM ZIJN IDENTITEIT EN EEN 

VLUCHT NAAR AUSTRALIË. 

TEKST: LOES GROOTERS  |  FOTO: LEEN VAN DER ZANDE

G E T U I G E N I S
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3 tips van...
 

 ERNA VAN DEN BERG  |  LOGIQUE

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       •       BOUWLOGISTIEK       •       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL

Tip 1 

Geef je bedrijf terug aan God. 

Dit lijkt zo makkelijk, maar  

dat blijkt niet altijd zo te zijn.  

God heeft je dit bedrijf toever-

trouwd om te regeren en uit te 

delen naar je omgeving. Vraag 

desnoods hulp aan broeder/

zuster CBMC-ers als je niet 

weet waar je moet beginnen. 

God heeft mooie plannen voor 

je bedrijf klaarliggen. Wees je 

bewust dat de zondag geen 

andere dag is dan de maan-

dag. Laat de Heer meekijken 

in je bedrijf en vraag Hem om 

inzicht wat er moet gebeuren. 

God zal je inzicht geven, net als 

zegen en herstel. En samen 

met Hem zal je bedrijf een 

plek zijn waar mensen tot bloei  

zullen komen! 

Tip 2

Ga op zoek naar jouw unieke 

bestemming in je bedrijf en 

leven. Vaak zijn deze twee met 

elkaar verbonden. In mijn 

leven was het eerst een strijd 

met mijn ego. Ik ben geroepen 

voor leiderschap, maar wel 

náást mijn man Ruben. Dat 

gaf in het begin strijd in mijn 

denken, in mijn sterke vrouw 

zijn, in mijn moeder voor  

velen zijn. Ik wilde het liever 

zelf doen als geëmancipeerde 

vrouw. God creëerde echter 

man en vrouw en daarin wordt 

Zijn eenheid zichtbaar. Toen ik 

mij overgaf en gehoorzaamde 

aan Gods stem, werd mijn lei-

derschap bij Logique groter en 

sterker dan ooit. Dat is mijn 

bestemming. God heeft voor 

iedereen, juist in het bedrijfs

leven, iets unieks klaarliggen! 

Tip 3

Blijf altijd in contact met God, 

hoe druk je agenda er ook uit-

ziet. Maak steeds opnieuw een 

keus om Hem te zoeken. Vaak 

is mijn agenda overvol en ben 

ik net als ieder ander druk met 

van alles, maar het is mijn ver-

antwoordelijkheid om de rela-

tie met God te onderhouden.

Dus ’s morgens begin ik kort 

met Hem en vraag ik of Hij bij 

me wil zijn deze dag. Bidden 

kun je overal, ook achter het 

stuur (tip om ogen open te 

houden :-) En wees je bewust 

dat op het moment dat je  

over de drempel van je bedrijf  

stapt, licht brengt, hoop in 

deze donkere wereld! Blijf in 

contact met Hem!

Blessed to be a blessing, 

Erna

Wat zijn jouw 3 tips? Deel ze met ons via info@cbmc.nl

Even voorstellen, Ik ben Erna van 

den Berg, 46 jaar, en zeer gelukkig 

getrouwd met Ruben. Ons leven 

staat in het teken van samen zijn. 

We zijn gezegend met 4 kinderen 

en een prachtig bedrijf, Logique, 

waarbinnen we rijden met de meest 

vreemde vormen pakketten en  

werken met het meest waardevolle 

wat er op deze aarde is: de mens!

Ons eerste bedrijf is ons gezin, daar

naast geven we dagelijks leiding 

aan een team van 75 medewerkers. 

Een bedrijf in de logistieke sector 

waar we náást medewerkers staan 

en laten zien dat ze er mogen  

zijn door een positieve bemoedi

ging en aansporing. Graag zien we 

onze medewerkers groeien en 

bloeien. 

Ik heb een gelijkwaardig eigenaar

schap bij Logique en sta samen als 

directie aan de leiding met Ruben. 

Dit is een bijzondere positie en ik 

deel graag 3 tips die mij geholpen 

hebben op deze plek te komen en 

te blijven.

Accountancy M&A – Corporate Finance

Family Office Bedrijfsadvisering

Fiscale dienstverlening HR Services

W I J  Z I J N  S C H U I T E M A N ,  O P R E C H T  B E T R O K K E N

S C H U I T E M A N . C O M

driven by brain power

visit us at movexx.com

Easy to use  •  E�cient  •  Powerful
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Als het gaat om ondernemen en leidinggeven 

gaat het niet in de eerste plaats om de stappen 

die we zetten, maar om ons hart. Wellicht is dat 

een verrassing voor je. Het is namelijk niet het 

eerste waar je aan denkt als het gaat om onder-

nemerschap. We zijn gewend geraakt om te 

beginnen met het uitdenken van een goed 

plan. Hierin zetten we onze doelen, de mijl   

palen, de korte en lange termijnstrategie,  

SWOT analyse, enzovoorts. Allemaal bekende 

zaken. Maar het begint bij jouw hart: welke  

dromen leven er? Wat zie je voor je, wat niet? 

Welke verlangens leven er? Maar ook: welke 

blokkades ervaar je in je zelfbeeld, dromen, 

ideeën? Zijn er terugkerende angsten, zorgen? 

Welke plek heeft God in je leven? Mag Hij jouw 

plannen zegenen, of zoek je samen met de 

Heilige Geest naar de betekenis van jouw plan-

nen, dromen, ideeën in relatie tot Gods plan-

nen? Om zo samen met Hem op te trekken en 

te zien dat je ingezet wordt voor het Koninkrijk 

van God. Het feit dat ondernemerschap en het 

Koninkrijk van God geen gescheiden werelden 

zijn, neem ik aan als bekend. 

God is betrokken op héél je leven
Je hebt je plan ontvangen en uitgewerkt. Dat is 

namelijk ook gewoon nodig: woorden geven 

aan je plannen. Het is niet zo dat business doen 

samen met God los staat van plannen maken 

en schrijven. Juist niet! Niets is er zo mooi dan 

schrijven en werken samen met de Heilige 

Geest.

Het zien en ervaren dat God echt betrokken is 

op jou en je werk is niet alleen merkbaar in  

de kostbare momenten dat je samen met  

anderen God aanbidt (doen!), Zijn aangezicht 

zoekt (doen!), je verlangen uitspreekt naar Hem 

(doen!), Zijn Woord leest (doen!), luistert naar 

wat Hij te zeggen heeft (doen!), maar ook als je 

achter je scherm zit om de administratie bij te 

houden, gesprekken voert met collega’s, klan-

ten, leveranciers; in de auto onderweg bent naar 

je volgende afspraak. En de lijst is absoluut lan-

ger te maken. Pak je het punt? God is er altijd, 

en altijd dichtbij. Eén van de prachtige zegenin-

gen dankzij het complete werk van Jezus 

Christus!

Kiezen als leider: 

reageren of 
regeren

Ondernemen is prachtig. Het is ‘iets’ wat je in je hebt, wat je niet altijd  
woorden kunt geven. En dat maakt ook dat je een vasthoudendheid ervaart, 

waar anderen stoppen en het opgeven, om door te gaan. Is het altijd  
gemakkelijk? Zeker niet. Krijg je te maken met teleurstellingen,  
tegenslagen, ontmoedigingen? Absoluut. En hoe ga je hier dan  

mee om? En wat maakt geloof in God dan voor een verschil? 
Daar wil ik in dit artikel bij stil staan.

TEKST: WIM KATER
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Waarom deze focus op Gods 

aanwezigheid? Het is namelijk 

‘key’ om dit niet alleen te 

horen, te lezen, maar door te 

laten dringen tot je kern en 

van daaruit te gaan leven. Het 

is dé sleutel tegen gevoelens 

van eenzaamheid, verlaten-

heid, onzekerheid, stress, doel-

loosheid en meer. 

Besef van de realiteit
Een vaak vergeten aspect van 

ons bestaan is dat we niet 

alleen fysiek leven op deze 

aarde, maar dat deze aarde 

deel is van een bredere (gees-

telijke) realiteit. De Bijbel 

spreekt over hemelen en 

aarde. Er is dus een gelaagd-

heid in het spreken over de 

hemel. De eerste hemel is dat-

gene wat we zien, de lucht, het 

uitspansel. Verder spreekt de 

Bijbel over de hemel, de plek 

van de troon van God. En er 

wordt gesproken over de 

hemelse gewesten (Efeze 6).  

Er zijn dus tenminste drie 

gebieden die hemel worden 

genoemd:

1. De hemel die we zien, de 

eerste hemel, als zichtbaar 

deel vanaf de aarde. Dit is de 

atmosfeer waarin we zijn, 

leven en werken. 

2. De hemelse gewesten. Dit 

noem ik de tweede hemel. 

Hier is de voor ons onzicht-

bare strijd gaande tussen de 

kwade machten en engelen. 

3. De hemel waar Jezus 

Christus is gezeten op zijn 

troon en wij met Hem! Dit 

noem ik de derde hemel. 

(Efeze 2 en Kolossenzen 23).

Uiteraard is hier veel meer over 

te zeggen en te lezen. Wat voor 

nu belangrijk is dat de duister-

nis nooit in de hemel kan  

komen, waar Christus is. De 

kwade machten zijn altijd onder 

Zijn voeten. En dus ook onder  

de voeten van degenen die in 

Christus zijn! Dit is de realiteit.

Natuurlijk merken we als men-

sen op aarde het effect van de 

strijd in de hemelse gewesten. 

Het is daarom dat Gods Woord 

ons leert dat we niet te strijden 

hebben tegen vlees en bloed, 

maar tegen machten en 

krachten. Het is daarom dat 

Jezus erop hamert om te staan 

in liefde tot je naaste en hard 

te zijn tegen de geestelijke 

machten. Als je deze atmos-

feren niet kent en onderkent 

zul je veel beïnvloedbaarder 

zijn voor allerlei gedachten, 

invloeden, afleidingen en 

andere vormen van manipula-

tie.

Als je dus stappen zet in je 

bedrijf, in lijn met datgene 

waarvoor je geroepen bent 

(merkbaar door passie, vrede, 

geloof, liefde, etc) moet je niet 

gek opkijken dat je te maken 

krijgt met rare afleidende 

gedachten, gebeurtenissen, 

tegenstand, tegenslag. Nee, 

dat is de invloed van de tweede 

hemel. Wat doe je dan? Juist, 

je richt je aandacht op je posi-

tie: met Christus gezeten in  

de hemel, om te regeren. Niet 

over de mensen, maar over  

de machten en krachten. Ze 

zijn al verliezers, omdat Jezus 

Christus heeft overwonnen.  

It’s a done deal. Dus vecht niet 

voor je gelijk, niet reageren, 

maar herhaal gewoon wat de 

beloften van God zijn, voor jou, 

voor jouw leven (demonen zijn 

niet zo slim dat ze het na één 

keer horen ook begrijpen). En 

blijf doorlopen in datgene wat 

God voor jou heeft voorbereid. 

Je staat en gaat niet 
alleen
Hoewel we meer dan ooit 

geconnect zijn met anderen, 

leven we vaak nog alsof we 

alles alleen moeten doen, er 

alleen voor staan. Maar we  

zijn relationeel geschapen. 

Individualisme is dus absoluut 

geen duurzame vorm van 

leven. En hoewel je dat moge-

lijk gelijk beaamt zie ik bij 

mezelf en anderen nog  

vaak een houding van “ikke 

zelf doen”. In gesprekken  

met ondernemers en andere 

leiders is dit vaak een terug-

kerend onderwerp. Hoe geef je 

leiding aan je onderneming, 

wanneer je merkt dat je niet 

alles zelf kunt: bouwen van de 

organisatie, visie vormen en 

delen, marktkennis en bena-

dering, visie en zorg voor per-

soneel, overdracht van kennis 

en inzichten; om maar eens 

wat te noemen. 

Dit beseffen is al een belang-

rijke stap. En betrek hier ook 

God in, Hij kent je, heeft je 

gemaakt. En Hij weet wat jij 

kan en waarin jij anderen 

nodig hebt. Dus betrek Hem 

dan ook bij het zoeken van de 

juiste mensen met wie jij mag 

samenwerken en leiding mag 

geven. De Bijbel spreekt heel 

duidelijk over meervoudig  

leiderschap. In de Efezebrief 

kun je hier over lezen en leren, 

waardoor je ook kunt ontdek-

ken dat het gaaf is om te weten 

hoe jij gemaakt bent en wie je 

dus naast je nodig hebt. In 

samenwerking met KEYS bie-

den we je een gratis assess-

ment aan om te ontdekken 

wat jouw persoonlijke DNA 

profiel is, meer hierover kun  

je vinden op onze website 

CBMC.nl.

Dit is praktisch al geweldig, 

maar ook geestelijk. Denk bij-

voorbeeld aan samen bidden 

in en voor je bedrijf. Dit geeft 

scherpte en focus, die je door 

zelf nadenken niet gauw zult 

krijgen, zeker niet in zo’n korte 

tijd.

Reageren of regeren
Het zal je niet verrassen dat 

met het nemen van de voor-

gaande stappen je veel beter 

in staat bent om:

1 Vanuit rust te leven  

en te opereren.

2 Focus te hebben op te  

realiseren doelen

3 Niet te schrikken van veran-

derende omstandigheden

4 Te groeien in onder-

scheidingsvermogen

5 Te zien dat resultaat  

inderdaad resultaat is en 

geen doel op zich is

6 Te beseffen hoe gaaf het is 

om God te kennen (Vader, 

Zoon en Heilige Geest) en 

met Hem te ontdekken hoe 

Hij kijkt, spreekt en betrok-

ken is op héél je leven

7 Te zien dat jouw bijdrage 

hier op aarde echt belang-

rijk is

Al met al zul je zien dat je hou-

ding verandert. Waar je eerst 

direct reageerde op impulsen, 

omstandigheden, gevoelens, 

leer en ontdek je om samen 

met de Heilige Geest te onder-

scheiden wat nodig is. Om ver-

volgens vanuit Zijn perspectief 

te zwijgen, te spreken en  

te handelen. Dat is concreet 

regeren over en in omstan-

digheden. Een prachtige en 

krachtige werkelijkheid dank-

zij het volbrachte werk van 

Jezus Christus!
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Welkom bĳ  notariskantoor Herweĳ er. 
 Oprecht betrokken.

 Bedrijfsmatig onroerend goed
 Familie & samenleven
 Huis & hypotheek
 Ondernemen & rechtspersonen
 Schenken & goede doelen

Meeuwenweg 17, 8261 VZ Kampen  |  T 038 33 37 051
herweĳ er@notarisherweĳ er.nl  |  www.notarisherweĳ er.nl

TEKST: JAAP BOERSEMA

 
Het beste

moet nog komen!
Terwijl de tweede golf langzaam over lijkt te 

gaan in de derde, merk ik dat mijn geduld lang

zamerhand begint op te raken en ik er eigenlijk 

wel klaar mee ben!

Maar eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat ik dat 

niet hardop mag zeggen. Want we hebben als 

christen immers een voorbeeldrol waarbij we 

vooral niet burgerlijk ongehoorzaam horen te 

zijn, maar lijdzaam en braaf in alle eenvoud en 

soberheid het voorbeeld van Christus moeten 

volgen….

Terwijl ik hier zo over nadacht en een gevoel  

van somberheid mij overviel, werd ik stilgezet  

bij het eerste wonder wat Jezus publiekelijk 

heeft gedaan op de bruiloft te Kana. 

Op het moment dat de wijn opraakt regelt Jezus 

op een wonderlijke manier de beste wijn ooit. In 

eerste instantie vond ik het maar een overbodig 

wonder.

En toch geloof ik dat God ons veel meer gunt en 

ook veel meer voor ons in petto heeft dan wij ons 

realiseren. Sterker nog, datzelfde Bijbelgedeelte 

beschrijft dat door dit wonder ‘God Zijn 

Heerlijkheid heeft geopenbaard’. Blijkbaar wil 

God Zijn glorie, Zijn heerlijkheid ook zichtbaar 

maken in iets banaals als wijn, in leuke dingen, in 

luxe en het meest simpele. En niet pas wanneer 

we diep in de problemen zitten. En zelfs wan

neer Zijn tijd nog niet is gekomen.

Kun jij je dat voorstellen? En heb je ook het lef 

om er net als Maria om te vragen?

Als ondernemer ben je gewend om op je eigen 

oplossingen te varen en met je eigen slimmig

heidjes de zaak wel weer te fixen. En mocht je er 

niet uitkomen, dan is er altijd nog een overheid 

die steunpakketten uitdeelt.

Ook al krijg je dan hoogstens ranja, je hebt op z’n 

minst nog wat….

MAAR ik gelóóf niét dat we genoegen hoeven te 

nemen met ranja!!

Hoe aardig het ook is van de overheid daar wil ik 

toch niet voor in de rij staan. 

En ook al is het best verleidelijk, ik gelóóf er 

gewoon niet in. Net zomin ik niet geloof dat het 

koortsachtig zoeken naar een oplossing om je 

zaak overeind te houden en te overleven met je 

eigen handigheidjes en ondernemersbrein dé 

werkelijke oplossing is. 

Ik ben benieuwd wat jou opvalt als je door de 

ogen van Maria voor jezelf de balans opmaakt 

van wat op dreigt te raken in jouw business. 

En stel je dan eens voor dat  ook al ben je een 

topondernemer  wat jij tot nu toe hebt onder

nomen een leuk beginnetje was, maar dat uit

eindelijk het beste nog komen gaat!

Maar dat de weg naar dát succes anders ver

loopt dan tot nu toe, omdat de weg daarnaar  

toe alleen via Dé Weg verloopt. Precies wat Maria 

zich ook realiseerde. 

Ik kan niet wachten op de enorme impact dat 

‘het beste wat nog gaat komen’ zal hebben op 

onze samenleving!

Duizenden Filipijnse  
kinderen zijn niet veilig  
tijdens de lockdown.  
Zij worden misbruikt  
voor webcams.

#UnsafeInLockdown

www.ijmnl.org/lockdown

Help ons  om ze te vinden
BARNEVELD
Stationsweg 43
0342 491 028

WWW.WOLLESWINKELHOFMAN.NL

 BEDRIJ F & ORGANISATIE

 PRIVÉ

 BOUW & VASTGOED

 ICT & PRIVACY

NUNSPEET
F.A. Molij nlaan 131
0341 230 580

info@wolleswinkelhofman.nl
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Hoe ziet jouw dag eruit? Geef jezelf op voor ‘De dag van...’

COBY HOLLANDER (61) IN HET KORT 

Getrouwd met Egbert

Kinderen twee zoons leeftijd 38 en 37 jaar, 4 kleinkinderen

Woonplaats Zwolle

Werk de Hollandse Professional 

CBMC bestuursvoorzitter van CBMC

Motto Luisteren en vragen stellen zonder oordeel zijn heel belangrijk. Voordat je 

een visie of oordeel over iets hebt, bedenk dat een verhaal altijd twee kanten heeft.

De dinsdag is momenteel de dag waarop ik 

‘zuurstof’ creëer voor Erik Dannenberg en 

Stichting PCPO De Meent in Elburg. Voor Erik 

bestaat de gecreëerde zuurstof uit allerlei 

ondersteunende werkzaamheden voor zijn 

zzpwerk en toezichttaken. Ik start vanmorgen 

met de emailberichten voor zaken van Erik uit 

mijn eigen emailbox en daarna check ik zijn 

emailbox.

In Onenote hou ik bij welk bericht ik als laatste 

uit zijn emailbox heb gecheckt, zodat ik weet 

waar ik de volgende keer moet beginnen. 

Ontvangen facturen download ik en verwerk ik 

een andere keer in de administratie. Vandaag 

niet, ik heb andere werkzaamheden gepland. 

Belangrijke emailberichten die om een reactie 

van Erik vragen, geef ik een vlaggetje. Via onze 

gedeelde Notities maak ik een aantekening 

voor Erik hierover, met een voorstel voor afhan

deling.

Daarna check ik of de banktransacties van 

december in Dropbox staan, wat niet het geval 

is. Het afhandelen van de administratie 2020 

schuif ik daarom door naar de volgende week 

en ik noteer dit in mijn agenda. Via Notities 

vraag ik Erik of hij het in Dropbox wil zetten.

Een volgende activiteit is het archiveren van  

de digitale termijnmap van Erik in Dropbox.  

Voor iedere dag van het jaar is zo’n dagmap 

gemaakt. Daarin plaats ik de onderliggende 

documenten, die bij de afspraken van die dag 

horen. Bijna maandelijks werk ik Dropbox bij: 

van de dagen die voorbij zijn check ik of er wat 

in staat. Is dat het geval, dan verplaats ik die 

dagmap naar de map Historie. Staat er niets in, 

dan verwijder ik de dagmap. Meestal gebeurt 

dat alleen bij de ‘weekenddagen’. Vervolgens 

maak ik een half uur lang nieuwe mappen 

voor 1 februari 2021 tot en met 30 juni 2021. De 

rest volgt later dit jaar nog wel, dit is nu even 

genoeg.

Op mijn telefoon zie ik even later een 

gemist appbericht dat gaat om een 

bijeenkomst waaraan Erik ’s middags 

zal deelnemen en een actieve bijdrage levert 

als een van de sprekers. Er is een link voor 

online deelname gestuurd en er wordt om 

bevestiging van ontvangst gevraagd. Het  

blijkt dat Erik zelf al heeft gereageerd en  

mijn tussenkomst is niet meer nodig.

Voor de spreekbeurten in januari moet nog 

wat geregeld worden zoals een opdrachtbe

vestiging, met daarin het afgesproken bedrag 

en een datum van een voorbespreking.  

Dat ga ik nu eerst doen, want de eerste  

spreekbeurt heeft 15 januari als deadline.  

De opdrachtbevestiging stuur ik met de 

Overeenkomst van Opdracht en Algemene 

voorwaarden naar de betreffende aanvrager 

en een datumvoorstel voor een telefonische 

voorbespreking. De bedoeling is dat deze per

soon de opdrachtbevestiging ondertekent en 

naar mij terugstuurt, zodat de bewijslast van 

deze activiteit voor de Belastingdienst correct 

is geregeld.

Voor een andere spreekbeurt, tweede helft 

januari, moeten nog wat finesses geregeld 

worden. Dit is een spreekbeurt in het zuiden 

van het land die al in 2019 gepland stond en 

door omstandigheden is doorgeschoven naar 

januari 2021. Maar nu blijkt dat door interne 

wisselingen bij de aanvragende partij de 

afspraak gecanceld moet worden. Jammer, 

maar dat geeft wat ruimte in de agenda van 

Erik!

Tot slot maak ik nog een Exceloverzicht voor 

2021 van de spreekbeurten die er al staan, met 

daarbij de afgesproken vergoedingen.

Ik ben nu ruim drie uur verder en neem tijd 

voor de lunch en een ommetje. Even een frisse 

neus halen. Dat kan volgens Weerplaza zonder 

paraplu.

Na het ommetje ga ik aan de slag voor 

Stichting PCPO De Meent, waar ik ‘zuurstof’ 

creëer als bestuursondersteuner.  

De conceptnotulen van de laatste bestuurs

vergadering van het Toezichthoudend Bestuur 

had ik eind december al gemaakt, maar ik doe 

toch nog even de spellingcheck om ze vervol

gens per email voor goedkeuring naar de 

bestuursleden te sturen. Normaal staan goed

keuring en vaststelling geagendeerd voor de 

volgende bestuursvergadering, maar die is 

begin februari en voor eind januari moet het 

aangeleverd zijn in verband met de jaarreke

ning 2020.

Ik heb nu nog een paar acties staan voor de 

risicoscan in het kwaliteitssysteem. Ik check of 

ik daar nu al actie op kan ondernemen, maar  

ik heb het vastgestelde jaarverslag 2020 nodig. 

Dat moet dus wachten. Voor nu kan ik aan

vinken dat de actie ‘volledig in orde’ is en ik 

maak een aantekening in Acties dat ik hier

mee aan de slag moet als het jaarverslag is 

vastgesteld. Dat staat in mei gepland.

Dan twijfel ik of ik verder ga met het bestuurs

verslag of dat doorschuif naar woensdagmor

gen als ik weer ‘fris en fruitig’ ben. Die ruimte 

heb ik en ik besluit dat het genoeg is geweest 

voor vandaag.

De dag van...
Coby Hollander
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Noord Holland
Teamleiders
Amsterdam 
John Olsen
john@olsen.nl
Asger Frederiksen
asger@sphadvocaten.nl 
Amsterdam (English)
Pieter Alberda  
pieter@peopleprofitplanet.eu
Haarlemmermeer
René Enthoven
rene@enmaco.com
Robert-Jan Jansen
rj.jansen@werkreturn.nl
Michiel Santman
michiel@andersdenken.nu
Huizen 
Henk Rebel
hrebel@tibrebel.nl
Weesp/Loenen
Wim Bos
wim@wimbos.nl

Zuid Holland
Regioleiders
Wilfred Veldstra
veldstra@lamsmaveldstra.nl

Zuid-Holland West 
Teamleiders
Den Haag / Haaglanden
Daniël Ros
dros@krbcommunicatie.nl
Delft in oprichting
Willem van der Voet
vandervoet@advocatendelft.nl 
Rijnsburg
Henk Wiggers
wwp@hetnet.nl

Zuid-Holland Midden
Teamleiders
Boskoop
Dick de Bruin
dickdebruijn@kpnmail.nl
Gouda
Niek de Jong
niek@niekenesther.nl
Nieuwerkerk a/d IJssel
Chiel van der Kooij
chielvdkooij@gmail.com
Waddinxveen 1
Rien van Beuzekom 
rienvanbeuzekom@solconmail.nl
Waddinxveen 3
Arthur de Pater
woningw@gmail.com
Zevenhuizen
Arno Koole
arno.koole@compaqnet.nl
Benthuizen
Peet de Bruin
pcwdebruin@casema.nl
Hazerswoude-dorp
Ron Nieuwhof
ron@senr.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
Arno Heijboer
arno.heijboer@gmail.com
Moerkapelle 7
Jan van der Knijf
janvanderknijff@live.nl
Moerkapelle 8
Roald van Genderen
r.genderen@kpnplanet.nl
Moerkapelle 9 
Jakob-Jan Smaal
jakobjansmaal@hotmail.com
Moerkapelle 10
Frederik Lips
frederik_lips@hotmail.com

Zuid-Holland Zuid
Teamleiders
Alphen a/d Rijn
Arjan Hulsbergen
hulsbergen@hpadvocaten.nl
Hardinxveld-Giessendam
Jan Pieter Teeuw
janpieterteeuw@hetnet.nl
Leerdam
Hans Rietveld
hans@hansrietveldagrarischadvies.nl
Rotterdam
Wilfred Veldstra
veldstra@lamsmaveldstra.nl
Middelharnis
Karel van Holten
karel@vanholten.com
Papendrecht
Wouter Timmer
wouter@officious.nl
Charles Hofman
charles@hofmanconsulting.nl
Dordrecht
Wilfred Veldstra
veldstra@lamsmaveldstra.nl

Noord Brabant 
& Limburg
Teamleider
Heusden en Altena
Evert van de Kamp
edwi@hetnet.nl

Zeeland
Teamleider
Goes
Leendert Geelhoed
leendertgeelhoed@kpnmail.nl

Gelderland Zuid 
Teamleiders
Lunteren 
Maas de Bruin
maasdebruin@solcon.nl
Kootwijkerbroek 
Wout Davelaar 
w.davelaar@davelaaroliehandel.nl
Barneveld 
Roel Slaa
rslaa@vanmanen.nl
Voorthuizen
Ton Veldhuizen
ton@ilomarjo.nl
Wekerom
Jan van de Haar
jandicky@solcon.nl
Arnhem
Anton Gouman
a.gouman@chello.nl
Kesteren
Armand Gimbrére
erkenraet@planet.nl
Winterswijk
Aafke van Deelen
info@aafkevandeelen.nl

Utrecht
Teamleider
Amersfoort 1 
Leen Lievaart
ba@crowncompanies.nl
Amersfoort 2 
Andre Voorberg
andre.voorberg@gmail.com
Soest 
Kees Lugten
mclugten@xs4all.nl
Breukelen/Maarssen 
Martin Noordzij
martinus.noordzij@ing.nl
De Bilt 
Piet Hopman
hoptuin216@gmail.com 
Houten 1
Joost de Waal
mail4joost@gmail.com
Houten 2 
Jurjen Procee 
jprocee@krbcommunicatie.nl
Veenendaal 1  
Carel Doornenbal
carel@empas.nl
Veenendaal 2 
Gerard van Barneveld
gvbarneveld@gmail.com
Woerden 
Gunnar Matse
matse@ziggo.nl
Woudenberg/Scherpenzeel
Gijsbert van Sijpveld 
gg.vansijpveld@hetnet.nl
Utrecht (English)
Jerry Everett
jerryeverett@gmail.com

Steden
Kees Vlot
kvlot@krbcommunicatie.nl

België
Teamleider
Rijkevorsel (2310)
Jan van der Velden
jan.van.der.velden@telenet.be

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

Vrouwennetwerk 
Coby Hollander
coby@dehollandseprofessional.nl
Vrouwennetwerk RTT Directeuren
Gerrie Boeve
gerrie.boeve@bvonroerendgoed.nl

Senior
Putten 
Wim Kombrink
wkombrink@solcon.nl
Friesland
Auke Timmermans
aukesake@upcmail.nl
Terschuur 
Gert van Putten
gvanputten@zonneeifarm.nl
Zwolle
Wim Eikelboom
wimeikelboom@planet.nl

Diversen 
Europartners
Wouter Droppers
wouter.droppers@europartners.org

Contactpunten
lokale teams

Groningen
Teamleiders
Groningen Sebastiaan Veldkamp
s.veldkamp@smidsenschakel.nl 
Siddeburen Klaas Boer
klaas@Curios.Coach

Friesland
Regioleiders   
Rienk Brouwer 
rienk@bbbv.nl
Andries Miedema 
andries.miedema@miedemahi.nl

Teamleiders   
Drachten in oprichting 
Ewout van Halteren 
ewoutvanhalteren@gmail.com
Franeker 
Ruth de Jong 
pwrdejong@hotmail.nl.
Leeuwarden 1 
Onno Wendelaar Bonga
onnowb@ewald.nl
Leeuwarden 2 
Stefan van den Bert
stefan@unikwijnhuis.nl
Jetze Lont
j.lont@lont.nl
Friesland RTT 1 
Andries Miedema 
andries.miedema@miedemahi.nl
Friesland RTT 2 
Marco Kalmijn
marco@kalmijn.com
Klaas Zijlstra
k.zijlstra@klaaszijlstra.nl
Friesland RTT 3 Drachten e.o.  
Siebe Swart
s.swart@dehaanlaw.nl
Gabe Taekema
gabetaekema@hotmail.com
Friesland RTT 4 
Douwe Jan Boersma  
dj.boersma@health2work.nl
Tjerk Nagel
tjerk@konaxx.nl
Friesland RTT 5 
Tjerk Nagel
tjerk@konaxx.nl
Timo ter Voort
t.tervoort@livingfoods.nl

Flevoland /
Noord-Oost polder
Teamleider
Luttelgeest 
Dirk Klaver
dirk@k4architecten.nl

Overijssel
Regioleider 
Hil Herweijer
herweijerhil@gmail.com

Teamleider
Kampen/IJsselmuiden 
Hil Herweijer 
herweijerhil@gmail.com

Overijssel | Twente
Regioleiders  
Ruben van den Berg
ruben@logiquenijverdal.nl
Frank Weening
f.weening@dutchblower.nl

Teamleider
Almelo 
Harro van Pijkeren
hvpw@hotmail.com
Rijssen 
Ruben van den Berg
ruben@logiquenijverdal.nl
Hetty Nijmeijer
rijssen@balanscoaching.nl
Twenterand  
Herman Bolte
info@boltegewasbescherming.nl
Wierden 
Gerben Voortman
info@voortmanbouw.nl
Zwolle 
Theo Poelman
theopoelman@transworldradio.nl

Gelderland
Regioleider
Gelderland Zuid Veluwe 
Roel Slaa
rslaa@vanmanen.nl

Gelderland Noord-West Veluwe 
Teamleiders
Apeldoorn 
René Petri
renepetri@petrimanagement.nl
Harderwijk/Ermelo
Evert Polinder
info@solidusmeubelen.nl
Nunspeet 
Pieter Verdouw 
info@keesverdouw.nl
Putten 
Rein van Woerden
rein@beloofdeland.nl 
Hattem 
Carianne Ros - van Dok
carianne@totalbalance.nl
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WORKSHOP

GODS STEM VERSTAAN IN DE BUSINESS
IN 2021

VOOR ALLE LEDENGRATIS

Luister mee!
Voor Nederland en Vlaanderen heeft TWR een nieuwe app ontwik keld. 
Hiermee kunt u 24/7 luisteren naar de streams van TWR en krijgt 
u toegang tot onze unieke collectie van meer dan 4000 podcasts. 
TWR heeft een enorme database met oud en nieuw luistermateriaal. 
Bijbelstudies en boeiende geloofs gesprekken voor persoonlijke studie, 
Bijbelkring en vereniging.

Met de nieuwe 
TWR-app heeft u al 
deze mooie podcasts 
voortaan binnen 
handbereik!

De Bijbel Door -  Bijbelboek Zacharia
Met Cor Weeda

Laat het Evangelie overal horen!

Download
direct 
de app!

Scan me

Agenda
MAART

19
 

WORKSHOP 
GODS STEM VERSTAAN 
IN DE BUSINESS
Veenendaal  

APRIL

9
    

WORKSHOP 
GODS STEM VERSTAAN 
IN DE BUSINESS
Rotterdam 

APRIL

30
 

WORKSHOP 
FINANCIEEL LEIDERSCHAP 
IN 1 DAG
Veenendaal  

JUNI

22
    

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
EN INSPIRATIESESSIE
De Schakel, Nijkerk 

OKTOBER

8
 

9
 

10
STILTEWEEKEND  
VOOR MANNEN
Clarissenklooster Megen 

DECEMBER

10
 

11
 

12
STILTEWEEKEND 
VOOR MANNEN
Clarissenklooster Megen 

Gebedsmeetings
CBMC is er voor ondernemers en andere leiders 

in de business. En dat willen we ook praktisch 

maken. Daarom zijn we begonnen met online 

gebedsmeetings. Deze vinden iedere week 

plaats op donderdag van 12:00 – 13:00 uur

Deze meeting is open voor iedereen. Of je nu 

wel of geen lid van CBMC bent. Via ZOOM heb 

je de mogelijkheid om vanaf elke plek online 

mee te bidden. Log in via:

https://us02web.zoom.us/j/86448734438

Inspiratiesessies
Elke laatste woensdagavond van de maand is 

er een inspiratiesessie via ZOOM. Dit is een 

inspiratieboost van 20 minuten met ruimte 

voor het stellen van jouw vragen.

Je krijgt nieuwe inzichten, scherpe resources 

die jou helpen in het ondernemerschap van 

vandaag. Gericht op de situatie, wereld en busi-

ness van vandaag.

In deze sessie is er ruimte om met elkaar in 

gesprek te gaan over wat we horen. Log in via:

https://us02web.zoom.us/j/89397645859

Het is mogelijk dat we besluiten om de workshops te verzetten  
of te annuleren. Hierover zullen de deelnemers die zich hebben 
ingeschreven geïnformeerd worden. 

Kijk voor actuele informatie op de website: cbmc.nl/evenementen

CBMC
Online
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verdient veiligheid, flexibiliteit en een vast 
gegarandeerd rendement van 2,5%

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam  |  T +31 (0)20 - 489 6500
info@vandamvandamverkade.com  |  www.vandamvandamverkade.com

Ons bedrijf biedt haar (aspirant-)klanten veilige, flexibele, goed 
renderende investeringsmogelijkheden voor (tijdelijk) overtollig 
vermogen. Alle eigen en toevertrouwde gelden investeert zij in 
haar onroerendgoedportefeuille in Nederland, Duitsland, Florida, 
Engeland en Schotland. Bij ons inkoopbeleid richten we ons op 
goed gelegen en goed verhuurd onroerend goed, waarbij we een 
maximale spreiding beogen. 

Momenteel bieden we onze klanten afhankelijk van de opzegtermijn 
tussen de 1 % en 2,5% op jaarbasis. Uiteraard hebben we de 
afgelopen jaren al onze klanten de rente en aflossing uitgekeerd.

Uw vermogen

Ervaren specialisten  |  Sterke vastgoedportefeuille  |  Persoonlijke aanpak


