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Herkenbaar? Veelal onbewust leven we vaak zo. 

Er is een God in de hemel. Hij is machtig en Hij 

regeert. Zo groot en machtig dat het mijn petje 

te boven gaat. En ik ben geroepen om mijn 

werk te doen. En dat vraagt focus en toewij-

ding. En als gelovige vertrouw ik erop dat Hij 

mij zegent (of niet). Een houding die ik vaak 

proef in de gesprekken met ondernemers en 

die ik o zo goed herken van een leven dat ik 

lang geleefd heb. Geloof je dat er meer is?

Ik zou meer scenario’s kunnen schrijven over 

hoe we ons leven (mogelijk) leven, maar laat ik 

maar komen tot het punt waar ik nu heen wil: 

geloven we dat God ís? Dat Zijn hart naar ons 

verlangt? Niet om gelijk iets te zeggen of te 

doen. Maar om Zijn liefde te delen. Mooie woor-

den die soms moeilijk te verteren zijn. Want wat 

is dan het doel, Zijn doel? Wat moet ik of ga ik 

dan doen? Lees eens met me mee wat een 

echte doener schreef: 

Ik vraag aan de HEER één ding,

het enige wat ik verlang:

wonen in het huis van de HEER

alle dagen van mijn leven,

om de liefde van de HEER te aanschouwen,

hem te ontmoeten in zijn tempel. 

(Psalm 27:4)

Het is het verlangen naar God Zelf. Niet om wat 

Hij gaat doen, maar om Wie Hij is! Ken je dat? 

Je mateloos verheugen in God? Ik vind het niet 

gek als je nu je wenkbrauwen optrekt en denkt, 

ik snap hier helemaal niets van. Jarenlang was 

ik bezig om te werken voor God, omdat ik 

dacht dat ik Hem dan het beste zou eren. Nee 

je hoeft hier niet gelijk allemaal labels op te 

plakken. Geloven dat God echt geniet als we 

maximaal van Hem genieten is niet gemakke-

lijk voor een westers denkende zakenman/

vrouw. En toch is het de sleutel naar diepe 

innerlijke vrede. Woensdagmorgen 29 april 

sprak God de volgende kernachtige woorden 

tot me: “Veel mensen zien meer uit naar Mijn 

handelen in deze tijd, dan naar Mij Zelf.” Het 

raakt me. Want ook in mijn stille tijd ben ik vaak 

bezig met doen: ‘Wat wilt U dat ik doen zal? 

Wat wilt U tot me zeggen?’ Terwijl God in Zijn 

liefde ook wil zwijgen (Zef. 3:17), omdat Hij ís, en 

jou vraagt om bij Hem te zíjn. 

Als dit onze focus is, zullen we vanuit rust  

werken, spreken, zwijgen, rusten. Niet reage-

rend op omstandigheden die altijd zullen ver-

anderen, maar datgene doen wat God heeft 

voorbereid, om daarin te wandelen. (Ef 2:10). 

Zoek Zijn aangezicht en leef!

Eén van de zaken die ik al jong leerde was het aanbrengen van focus. 
Doelen realiseer je door je te focussen. Op het doel en op de stappen naar 
dat doel. Met discipline en volharding kun je dan komen tot het volbrengen 
van dat doel. Toen ik op 18-jarige leeftijd Jezus leerde kennen veranderde er 
niet zoveel in dit patroon, behalve dan dat ik intentioneel bad om een zegen 
over het werk van mijn handen. Of God mijn werk wilde zegenen was voor 
mij niet vanzelfsprekend. 

Wat is je
focus?

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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Zit je deur nog op slot?
IK STEL MIJN VERTROUWEN OP DE HEER MIJN GOD, 

DAT IS OOK PRECIES HOE ANDRÉ MINDERMAN IN HET  
LEVEN STAAT. MAAR ALS DIRECTEUR-EIGENAAR VAN SECURITY 
ADVIESGROEP BETEKENT DAT VOLGENS HEM NIET DAT JE ZELF  

GEEN VERANTWOORDELIJKHEID MEER DRAAGT. HET IS NATUURLIJK 
NAÏEF OM JE EIGEN GEZONDE VERSTAND NIET TE GEBRUIKEN.  

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN  |  FOTO’S: DÉSIRÉE STOLKER

 6

 7

C
B

M
C

 B
U

S
IN

E
S

S
 C

O
N

TA
C

T 
Z

O
M

E
R

 2
0

21



“Ten diepste ben ik een geliefde zoon van de 

Vader”, zegt André. “Met daarnaast een grote 

passie voor beveiliging. Bij Lips Sloten en Lips 

Beveiliging in Dordrecht – daar waar ik in 

1994 het beveiligingsvak inrolde – hadden we 

een klein museum, daar lag een Egyptisch 

slot. En als je in essentie kijkt hoe dat was 

opgebouwd – het was denk ik iets van 1500 

voor Christus – was dat qua techniek verge-

lijkbaar met wat we nu doen. Toen waren er 

ook al risico’s, er is niet veel veranderd…” 

Ontmoedigingsbeleid
Tegen mensen die kwaad willen, kunnen we 

ons tot op zekere hoogte beveiligen. 100% 

garantie is er niet, volgens deze kenner. “In 

plaats van beveiligen, praat ik ook wel over 

ontmoedigen.” De muren van Jericho worden 

erbij gehaald, maar ook de kasteelmuren van 

weleer, compleet met slotgracht en een 

ophaalbrug. 

Zoals een ui
Om dat ontmoedigen te bewerkstelligen, 

werkt Security Adviesgroep met een metho-

diek volgens een schillenstructuur, denk aan 

een ui. Aan de binnenkant van zo’n ui – in de 

kern – ligt het goud. Wil je bij dat goud komen, 

moet je eerst door al die ringen heen. Dit klinkt 

bijna als de teaser van een spannend familie-

spel, maar voor André is zo’n ui dagelijkse kost. 

Hoe zien die ringen eruit? “Denk even aan 

een fysiek terrein om een gebouw, dan heb je 

een hek, dat is de buitenring. Vervolgens kom 

je bij de gevel, moet je weer door een barrière 

heen, dan kom je binnen, moet je nog een 

paar zones door. Dan ligt ergens in het mid-

den uiteindelijk de zwaarbeveiligde kluis, met 

dikke muren en een cijferslot. En dan pas 

kom je bij de buit.” 

Mystery visit
Veiligheid en beveiliging zitten in elkaars ver-

lengde, vertelt André, maar is niet hetzelfde. 

Security Adviesgroep is een onafhankelijke 

partij – met een bijzonder indruk wekkende 

klantenlijst – en brede kennis over allebei. 

En breed betekent ook echt breed. Van advi-

seren, hulp bij implementeren, kennis over 

onderhoud, tot checken met een mystery 

visit… Kunnen onbekenden in jouw bedrijf tot 

aan de boardroom komen? Waarschijnlijk 

denk je dat dat een redelijk onmogelijke klus 

is, maar mensen zijn bijzonder behulpzaam 

als je met een aannemelijk verhaal komt, 

leert André ons. Dan komt het dus aan op 

goede beveiliging. Terwijl je ongenode gasten 

het liefst buiten laat staan, wil je mensen die 

je lief zijn juist snel buiten hebben wanneer 

er brand uitbreekt. Dan gaat het over veilig-

heid. 

Beveiligingsbeleid
Beveiliging, gaat hij verder, is een container-

begrip. Hij legt uit waar het nu eigenlijk pre-

cies om gaat. “Het begint bij het organiseren 

van je beveiliging. Organiseren is zorgen dat 

je ook toepast wat aan maatregelen beschik-

baar is. Binnen bedrijven gaat het dan om 

beveiligingsbeleid, klinkt zwaar, maar bete-

kent: zo gaan wij ermee om.” Een voorbeeld 

hoe het mis kan gaan: de medewerkers 

komen aan de voorkant van het bedrijf met 

een pasje binnen, maar als ze buiten gaan 

roken, laten ze aan de achterkant de deur 

openstaan.  

O.B.E.
Naast het organiseren [O] – vergeet daarbij 

ook de beveiligers niet –, het bouwkundige 

[B], barrières zoals buitenmuren, deuren,  

sloten, zijn er ook nog de elektronische [E] 

maatregelen, de toegangspasjes, de meld-

installaties en de camera’s. “Dat bij elkaar is 

een beveiligingspakket. ”Als iemand door al 

die verschillende zones van beveiliging heen 

wil breken, dan wil je zorgen voor voldoende 

weerstand. “Vertragingstijd noemen we dat”, 

zegt André. Is de vesting niet inneembaar, 

dan gaan ze door naar de buren. “Dat is ook 

bij woninginbraken. Inbraken vinden vaak 

plaats bij woningen met een zwakke deur of 

een slecht slot. Een inbreker herkent dat.” 

Risicoanalyse
De plaatselijke bakker zal een ander  

beveiligingsbeleid nodig hebben dan De 

Nederlandsche Bank. Hoe aantrekkelijk zijn 

jouw goederen en informatie eigenlijk? “Dat 

noemen wij de attractiviteit. Denk bij infor-

matie maar aan de nieuwsberichten over 

hacks en cybercrime. Hoe kunnen wij, afhan-

kelijk van de verbinding die bedrijven hebben 

met het internet, binnenkomen en dan zaken 

stelen of het bedrijf manipuleren.” Informatie 

beveilig je onder andere met een zoge-

noemde firewall. “Vroeger werd er een linie 

van vuur aangelegd om te beschermen, dat 

hield de vijand op afstand. Daar komt de 

naam vandaan.” Het is een wedloop, zegt hij. 

Staan de maatregelen in verhouding tot het 

risico? 

André heeft daar een mooie formule voor. 

Risico = Kans x Effect. En als deze formule nou 

niet direct tot je verbeelding spreekt, dan 

doet dit verhaal dat zeker. “In het buitenland 

huur ik weleens een auto, maar als je niet uit-

kijkt, kost de verzekering je meer dan de 

huur. Dat is echt bizar. Stel nou dat door 

eigen toedoen iets misgaat, dan is je eigen 

risico meestal 900 euro, maar hoe groot is die 

kans als je de auto behandelt als je eigen 

bezit. In de afgelopen 15 jaar is er nooit iets 

misgegaan.” Zijn tip: verzeker alleen wat je 

niet zelf kunt dragen. Brand daarentegen, 

waarbij je je bedrijfshal, je machines en daar-

mee ook je klanten kunt kwijtraken, dat is een 

ander verhaal.

Onnodig lijden
“Klanttevredenheid is ons doel.” André gaat 

niet harder werken voor klinkende euro’s. 

Euro’s zijn niet het doel, maar eenvoudigweg 

een gevolg van die klanttevredenheid. 

“Wij behandelen alle klanten op dezelfde 

wijze.” En als die klanten graag voor een  

dubbeltje veilig op de eerste rij willen zitten, 

probeert hij de mensen te stimuleren om 

anders te kiezen. “Je bent niet bepalend, 

maar wel adviserend.” Een reden om prijs niet 

leidend te laten zijn, is om onnodig lijden te 

voorkomen. “Als de tarieven onder druk 
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komen te staan, dan kunnen er gevolgen  

ontstaan die pijn doen. Er kan een grotere 

druk op medewerkers komen, waarmee je 

meer risico loopt dat die medewerkers omge-

kocht of gemanipuleerd worden.” Een pijnlijk 

voorbeeld hiervan is wanneer personeel mee-

werkt aan drugstransporten. Bijvoorbeeld in 

de haven van Rotterdam. Een andere vorm 

van druk is snelheid en daarmee onzorgvul-

digheid. Denk maar aan het recente voor-

beeld van de GGD, waarbij gegevens van 

geteste mensen op straat lagen.  

Gemoedsrust
Voor Security Adviesgroep betekent corona 

dat sommige projecten op dit moment on 

hold staan. De uitrol laat op zich wachten  

totdat deuren weer opengaan. Maar de 

inhaalslag mag niet zoveel druk opleveren 

dat werk niet met voldoende kwaliteit wordt 

uitgevoerd. “Laatst was er een CBMC-sessie 

hier, en toen zei iemand: Jullie bieden eigen-

lijk rust aan bedrijven waar je voor werkt. 

Maar dat klinkt een beetje suf,” vindt André, 

“wat diegene bedoelde is gemoedsrust.”  

Inspiratie
Voor hem is de Bijbel zijn inspiratiebron. 

“Daarin zit voor mij veel wijsheid, bijvoorbeeld 

hoe Jezus dienstbaar was. Dienend leider-

schap – een bekende term, natuurlijk.” Hij laat 

zich ook graag inspireren door management-

goeroes zoals Steven Covey en Ben Tiggelaar. 

Of door ‘Visje’. “Thuis hebben wij zo’n Visje 

hangen: als je Jezus wilt volgen, moet je Hem 

wel voor laten gaan.” Heel praktisch betekent 

dit voor André: Hoe kan ik jou helpen? Die 

grondhouding wil hij uitstralen. Sterker nog: 

die grondhouding zou iedereen binnen 

Security Adviesgroep moeten uitstralen. Met 

daarbij de kanttekening dat je niet over je 

heen moet laten lopen. Want zolang alles op 

rolletjes loopt, is dienstbaarheid niet zo inge-

wikkeld, het wordt pas lastig in moeilijke  

situaties. “Hoe ga je dan met elkaar om? Dat 

vraagt om eerlijk en open communiceren.  

En omdat je iemands drijfveren niet kent, kan 

het soms even zoeken zijn naar de juiste toon. 

Je moet ervoor waken dat je een speelbal 

wordt. Altijd blijven nadenken.” 

Beveiligingsbewustzijn
“Blijf alert, train je beveiligingsbewustzijn, 

wees je bewust van de risico’s.” En dat zegt 

André niet vanuit bangmakerij, maar uit een 

stukje verantwoordelijkheid dat je draagt. 

Denk aan je voordeur op slot draaien als je 

weggaat. “Het is niet de bedoeling dat je in 

angst zit, als je overal dreiging om je heen 

ziet, heb je geen leven meer.” 

André is zelf ook niet ongevoelig voor vak-

deformatie en kijkt in een nieuwe omgeving 

altijd naar nooduitgangen en rookmelders. 

Maar het is niet zo dat hij achter iedere boom 

een crimineel ziet staan. “Ik zie voldoende 

goede bedoelingen.” Naast passende maat-

regelen is het volgens hem vooral zaak om je 

gezonde verstand te gebruiken en op God te 

vertrouwen. Daar wordt iedereen beter van, 

óók criminelen. 

Tot die dag 
“God is alomtegenwoordig, God is overal, 

maar wij kunnen God onze rug toekeren.”  

Het is de weerbarstigheid van de wereld die 

André van werk voorziet. Zijn werk is niet 

meer nodig op die dag dat Jezus terugkomt. 

En tot die tijd houden André en Security 

Adviesgroep zich bezig met het creëren van 

gemoedsrust en bewustwording. 

ANDRÉ MINDERMAN IN HET KORT

Leeftijd  56

Thuis  Al 29 jaar getrouwd met Karin, 2 volwassen zoons 

Functie  Directeur van Security Adviesgroep

Motto   Dienstbaar zijn. Wat kun je voor een ander doen? 
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Wat? Woke? Yes, I woke up this morning. 

Ja, en hoe? Als zeurpiet? Als betweter, als chagrijn, 

als een jubelende kanarie. Wakker worden wil 

nog niet zeggen, dat je de wereld aan kunt. 

Zeker deze wereld niet. Man, wat een gedoe. 

Socioloog Walter Weyns van de Universiteit 

Antwerpen legt uit dat woke een communi-

catievorm is geworden. Je bouwt je identiteit 

ermee. Hier sta ik. Punt.

Als je een woke bent, vinden sommige mensen 

je een zeurpiet. Een zanikerd die op alle slakken 

zout legt.  Als ware woker ben je voor emancipa-

tie en heb je respect voor minderheidsgroepen. 

Check! Hè, pssttt, daarin ben jij als CBMC-er 

super woke,  toch? Maar daar blijft de hardcore 

woker niet voor wakker… een ‘zwarte’ dag’ of een 

‘zwarte bladzijde omdraaien’ dat zeg je zeker 

niet meer. De NS is ook steeds meer woke. In 

plaats van ‘dames en heren’ word je verwelkomd 

met ‘beste reizigers’, zodat ook non-binaire 

mensen niet gekwetst worden.

Was Jezus woke? 

He woke up, risen from the dead! Yes. Hij won 

van alles, van alle ‘gedoe’, zelfs van de dood. Hij 

leefde liefde. Als creator van het leven, leefde Hij 

de kracht van respect, keek naar mensen en 

werd met diepe ontferming bewogen over elk 

mens. 

Zonder oordeel, zonder aanziens des persoons 

schilderde Hij het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan met woorden, schonk ons de ver-

antwoordelijkheid voor de aarde, riep Zacheus, 

uitgekotst door velen, sprak met hooggeplaat-

sen, dronk water van een ‘gebruikte’ vrouw, 

genas de blinde. 

Jezus laat zien wat liefde is. Hij leeft liefde. Laten 

we wakker worden. Wake up! Of je nu een door-

gewinterde woker bent, een langslaper of enigs-

zins bedlegerig; 

De belangrijkste van alles is de liefde.

Leef elk dag met Hem, Who woke up and wakes 

you up... met liefde.

Ben jij
woke? C
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‘Een 
glasheldere 
analyse over 
het fiscale 
voordeel’

OPRECHT BETROKKEN

  Accountancy

  Bedrijfsadvisering   HR Services   Fiscale dienstverlening

  M&A - Corporate Finance   Family Office

SCHUITEMAN.COM

Scan de QR code  
en lees meer 
over het schilderij   

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!

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
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Niet iedereen is geschikt om in een woongroep 

te gaan wonen. Daarom moet je, om als kern-

bewoner in aanmerking te komen, solliciteren. 

Jurjen schrijft een brief en mag op gesprek 

komen. Jurjen: “Ik zat in de afronding van mijn 

scheiding. Het is logisch dat er vragen waren 

over hoe ik in mijn rouwverwerkingsproces 

stond. Om als kernbewoner mee te draaien 

moet je genoeg energie hebben. Ze willen  

bij Timon weten wat jij denkt toe te kunnen 

voegen. Wat breng je mee?”

Tijdens het gesprek wordt Jurjen telkens 

enthousiaster. Kennismakingsgesprekken met 

de andere kernbewoners volgen en hij wordt 

opgenomen in de groep. Jurjen: “Ik was zo 

dankbaar dat ik werd toegelaten. Na de schei-

ding stond mijn leven op zijn fundamenten te 

trillen. Waar zou ik gaan wonen? En ik had  

vragen vanuit mijn geloof, zoals: Wil God nu 

nog wel met me verder? Ik zocht een warme 

omgeving – eigenlijk net zoals de meewoners – 

en ik kreeg wat ik zocht: een fantastisch huis 

voor mezelf én ik werd onderdeel van een  

prettige en gezellige groep mensen. Daar ben 

ik God ontzettend dankbaar voor. Ook ontdekte 

ik opnieuw dat God mij nooit veroordeelt maar 

enorm liefheeft en altijd met me verder wil!”

Goede buurman
“Ik ben een sociaal mens en kikker ervan op  

als er mensen om me heen zijn.” Jurjen geniet 

van de omgang met jongeren. Hij is zich ervan 

bewust dat ze allemaal een ‘rugtasje’ hebben. 

“Maar”, benadrukt hij, “ik hoef geen hulpverle-

ner te zijn. Het is goed om je dat te realiseren. 

Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat we 

ons zorgen maken over een meewoner. Of je 

merkt dat iemand de vorm van vrijheid in deze 

woongroep nog niet aankan. Op zo’n moment 

signaleren we dit als meewoners. En van de 

kernbewoners vraagt dan een driegesprek  

aan met de mentor en de desbetreffende mee-

woner. Ik hoef niet de rol van coach of  

hulpverlener te spelen. Dat is in de gewone 

maatschappij immers ook niet het geval. Het  

is mijn taak om een goede buurman te zijn!” 

Vrije tijd investeren 
door je leven te delen
Volgens Jurjen leven we in een samenleving 

waarin we erg op onszelf gericht zijn. Hij mist 

hierin vaak de bereidheid om het leven te delen, 

dat de ander een poosje met je mee mag lopen. 

Jurjen haalt een Bijbeltekst aan: “In 2 Kor. 5:15 

staat: ‘…opdat de levenden niet langer voor 

zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor 

de levenden is gestorven en is opgewekt’. Ik 

mag in mijn eigen omgeving laten zien wie ik 

ben en wat God voor mij betekent. Jongeren 

prikken dwars door je mooie praatjes heen. Het 

gaat er bij hen vooral om of ze er mogen zijn 

met hun emotionele behoeftes en pijn. Échte 

betrokkenheid betekent veel voor ze, er gaat 

kracht vanuit. Daarin mag je iets betekenen 

voor jongeren en heb je niet alleen wat te 

geven, maar zal je ervaren dat je ook veel mag 

ontvangen! Dan is alle (vrije) tijd die je hierin 

steekt geen opgave meer. Het is een levens-

houding geworden.

Wie mag er een poosje bij jou aanhaken?” 

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

JURJEN PROCEE  IN HET KORT 

Vader van  twee kinderen 

Woonplaats Houten

Werk Directeur en partner van Krb.communicatie in Houten

Gezocht: een goede buur…
 W O O N G R O E P  T I M O N  V O N D  E E N  N I E U W E  K E R N B E W O N E R

HET IS 2018 ALS JURJEN PROCEE EEN ADVERTENTIE OP 
FACEBOOK ZIET STAAN MET DE OPROEP: ‘WOONGROEP  
TIMON ZOEKT EEN NIEUWE KERNBEWONER’ ZIJN HART  

MAAKT EEN SPRONGETJE; DIT ZOU NET WAT VOOR HEM ZIJN.  
JURJEN LIGT IN SCHEIDING EN IS DRINGEND OP ZOEK NAAR 

WOONRUIMTE. MAAR, ZOUDEN ZE HEM ALS GESCHEIDEN MAN 
WEL TOELATEN? EN GOD DAN, WIL HIJ NOG MET HEM VERDER?

TEKST EN FOTO: RUTH DE JONG
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Ben je nou
tevreden?  
De drie jonge ondernemers hadden hard gewerkt. Hun zakelijk idee was door de markt  

omarmd en de omzet liep goed. De financiële verantwoording over het eerste jaar liet  

een mooie omzet zien en een mooie winst. Ik besprak de cijfers met ze en ging ze  

een beetje plagen.

 PIETER VAN DER KWAAK RA  |  LANSIGT ACCOUNTANTS

“Mooie omzet en een mooi resultaat!” 

zei ik. “Wat worden de getallen voor 

het komend jaar?”

Ze keken me alle drie een beetje  

glazig aan en de één na de ander 

probeerde een antwoord te formule-

ren. Het was overduidelijk dat ze alle 

drie niet echt een idee hadden van 

de ambitie voor het komend jaar. Ik 

deelde drie blanco papiertjes uit en 

liet hen alle drie - niet zichtbaar voor 

de anderen - een getal invullen.  

De uitkomst was zeer verrassend. De 

omzet- en winstgroei verwachtingen 

liepen ver uiteen. De verwachtingen 

zeiden ook iets over een ieders ambi-

tieniveau en ook die lag ver uit elkaar. 

Wanneer ben je tevreden is een 

vraag die ik vaak stel. Als je niet van 

te voren nadenkt over die vraag zul  

je nooit tevreden zijn. Er is dan altijd 

meer mogelijk geweest en er had 

meer ingezeten als….

Als we onderhoud en onderdak  

hebben kun je tevreden zijn. Maar 

hoe hoog of wat moet de kwaliteit 

van dat onderhoud en onderdak zijn? 

En waar vergelijk je dat dan mee?

Helaas zie ik veel ondernemers die 

nooit tevreden zijn. Altijd streven naar 

meer en beter. Getallen en cijfers 

worden graad meters om de honger 

naar meer te stimuleren. Drijfveren 

die niet tot tevredenheid leiden.  

Key Performance Indicators (KPI’s)  

die gebaseerd zijn op ambities en  

idealen maar die niet langs de lat  

van tevredenheid zijn gelegd. 

Ontevreden mensen zijn niet de 

meest plezierige mensen om mee 

om te gaan. In mijn praktijk kom  

ik veel ondernemers tegen die  

relaties met partners en/of kinderen 

verspelen door ontevredenheid.

Als je niet tevreden bent en je steeds 

meer je identiteit gaat ontlenen aan 

je bezit wordt de honger naar meer 

steeds groter en wordt het verliezen 

ervan een ramp.

In 2009 ten tijde van de bankencrisis 

verloor de 74-jarige jarige miljardair 

Merckle enkele honderden miljoenen 

met verkeerde speculaties. Dat hij 

daarna het leven niet meer zag zitten 

maakte op mij grote indruk.

Formuleer met uw adviseur eens  

een alternatief voor uw KPI’s. 

Introduceer Tevredenheids Prestatie 

Indicatoren (TPI’s) en wie weet over-

treft u zelfs uw eigen verwachtingen.

Te veel, te weinig of tevreden? 

Kies!

“Ontevreden mensen 
zijn niet de meest  
plezierige mensen  

om mee om te gaan.”

Scan me

www.visscher-caravelle.com 

Wij zijn een accountantskantoor dat het traditionele 
denken graag doorbreekt. Wij willen samen met u 
ondernemen en de drijvende kracht zijn achter uw 
ambities. Door naast u te staan en u te prikkelen, te 
inspireren en te stimuleren in uw ondernemerschap. 
Zin om scherp en toekomstgericht te sparren? 
Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Springlevend 
ondernemerschap 
in een nieuwe 
dynamiekdynamiek

www.lansigt.nl

Samen ambitie aanjagen
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Dit is een drieluik waarbij we ProMissie onder  de loep nemen: wie zitten er achter het bedrijf  en wat zijn hun drijfveren? De volgende keer zal gaan over hoe ProMissie in de praktijk werkt. In het laatste artikel kijken we naar een succesvolle overdracht en hoe God door generaties heen werkt.

ProMissie is een professionele en betrouwbare 

partner voor bedrijfsoverdracht, ondernemers-

advies en waardebepaling. Adriaan, Piet en 

Tamme hebben zich in het afgelopen decen-

nium samen met hun medewerkers gespecia-

liseerd in familiebedrijfskunde. Daarbij worden 

vraagstukken benaderd in de context van 

ondernemerschap, management én familie. 

Dit geldt voor zowel de kleine als de grote  

familiebedrijven. 

Adriaan: “Wij hadden destijds ieder een eigen 

adviespraktijk. Die van mij richtte zich op de 

kleine ondernemers. Ik zag daarin telkens twee 

dingen naar voren komen:

1. Cyclisch ondernemerschap. Als het goed 

gaat acquireren we niet, en als het slecht 

gaat zijn we te laat.

2. Zelf je boontjes doppen. Op het moment 

dat het moeilijk gaat vraag je niet om hulp, 

dat kost geld.

Dit geeft een gevoel van permanente een-

zaamheid: jij moet als ondernemer uiteindelijk 

zélf de knopen doorhakken en je wilt je gezin 

daar niet mee belasten. Met dit besef, dat er 

zoveel leed achter die voordeur is, kan ik niet 

anders dan mijn handen naar deze mensen 

uitstrekken.”

Dus hier woon jij, papa…
Hij probeert succesvol te zijn en zijn klanten 

nog rijker te maken dan ze wellicht al waren. 

Dit is waar Tamme zich als accountant jaren-

lang mee bezig houdt. Het is een werelds  

systeem dat enorm verweven zit in onze  

maatschappij. Dan komt Tamme in aanraking 

met iemand die in financiële nood zit. Toch 

blijkt deze mens rijk te zijn, in Christus. Tamme 

realiseert zich pas dat er iets moet veranderen 

wanneer zijn echtgenote langskomt op kantoor 

met hun zoontje, die zegt: “Dus hier woon jij, 

papa?” Tamme: “Ik heb geleerd dat ik Gods 

hulp nodig heb om tot echte verandering te 

komen. We richten ons vaak te veel op het 

financiële gedeelte, en te weinig naar het hart. 

Nu probeer ik tijd vrij te maken en meerdimen-

sionaal naar de mensen om me heen te kijken. 

Als je op Gods manier naar de wereld probeert 

te kijken, raakt het je écht. Dat maakt het soms 

ook zwaar. We geloven bij ProMissie in de 

gezonde mix van bedrijfskundig inzicht én  

het menselijke oogpunt.”  

De verliezende partij
‘Loslaten’ is voor ondernemers lastig. 

Ondernemers zijn vaak harde werkers die 

vooral vertrouwen op zichzelf. Het is moeilijk 

om de omslag te maken naar het leren  

vertrouwen op God. Piet kan hier uit eigen 

ervaring over meepraten: “Je moet uit de boot 

durven stappen en de regie over je leven aan 

God geven. Als je de Heilige Geest toelaat leer 

je met een ‘geestelijke bril’ te kijken. Zo raakte 

het mij dat er weinig aandacht was voor de 

vrouw of moeder binnen het familiebedrijf. 

Toch heeft zij vaak een cruciale rol: ze is de  

verbinder, is vaak vader én moeder tegelijk, 

zorgt voor het gezin en is loyaal… aan iedereen. 

Toch staat ze vaak aan de kant van de verliezers.  

Dat heeft mij zo in het hart geraakt, dat we  

het nodig vonden om de ‘MoederMaster’ op  

te richten. Heel veel vrouwen hebben dezelfde 

vraagstukken en voelen dezelfde eenzaamheid. 

We willen ze laten weten dat ze er niet alleen 

voor staan!”

Gods licht laten schijnen
Familiebedrijven kennen complexe vraagstuk-

ken, relaties en generaties staan onder druk. 

Dan komt het aan op kennis, inzicht en Gods 

wijsheid. ProMissie heeft huwelijks- en gezins-

relaties zien herstellen. Mensen zijn gesterkt in 

hun identiteit, overdragers zijn losgekomen  

van hun bedrijf en opvolgers hebben ze zien 

groeien. Door voortdurend op zoek te gaan 

naar Gods wijsheid hebben ze Zijn licht mogen 

laten schijnen.

Bent u geraakt en voelt u zich geroepen om als 

adviseur deel te nemen aan de missie? Ga dan 

naar: www.promissie.nl

Hoe
gaat het

 nu eigenlijk 
écht met je?

ALS JE WIST HOEVEEL LEED ER IS
ACHTER DE VOORDEUR VAN FAMILIEBEDRIJVEN…

MIDDEN IN DE CRISIS VAN 2008 LEEST ADRIAAN WESTERVELD  
EEN ARTIKEL IN HET ‘BUSINESS CONTACT’ OVER FAILLISSEMENTEN IN 

BIJBELS PERSPECTIEF. VEEL CBMC-LEDEN BLIJKEN TE WORSTELEN MET 
DE CONTINUÏTEIT VAN HUN ONDERNEMING MAAR HEBBEN GEEN GELD 
OM EEN ADVISEUR IN TE SCHAKELEN. SAMEN MET JAN TURKENBURG, 

PIET SPRUIJTENBURG EN TAMME DE VRIES BESLUITEN ZE DE KRACHTEN 
TE BUNDELEN: DIT IS HET STARTPUNT VAN WAT UITEINDELIJK TOT 

‘PROMISSIE’ UITGROEIT.

TEKST EN FOTO: RUTH DE JONG
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Wie wil er nu niet wijs zijn in zijn bestuur en 

ondernemerschap. Het zou toch fantastisch 

zijn als je in staat bent om altijd wijze besluiten 

te nemen. Dat elke afweging en keuze die je 

maakt, de meest wijze zou zijn. Heerlijk toch... 

 

Om wijsheid te laten groeien hebben we een 

leermeester nodig, het liefst de meest wijze 

leermeester die er is. Hij troont in de Hemel en 

is de oorsprong van alle wijsheid. 

 

“Als je wijs wilt worden,  
begin dan met ontzag te hebben 
voor de Heer. Als je de heilige God 

kent, word je verstandig.” 
Spreuken 9:10

 
“Het is heerlijk als je wijsheid vindt. 

Het is heerlijk als je verstandig 
wordt. Want dat levert méér op dan 
zilver. Wat je ermee krijgt, is beter 
dan goud. Wijsheid is meer waard 

dan edelstenen. Je kan je niets 
beters wensen dan wijsheid.”

Spreuken 3:13-15

 

Wij mogen leren van een Leermeester, vol  

van grootheid, macht en majesteit. Onze 

Leermeester is de Schepper van hemel en 

aarde. Hij heeft plannen die veel groter zijn dan 

onze plannen en die ons verstand te boven 

gaan. Alles is uit Hem en door Hem geschapen 

en vindt zijn doel in Hem. 

 

In de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken van de 

bijbel) leert God de Joden richtlijnen die hen 

helpen om beschermd en gezegend te leven. 

De Thora was bedoeld om het volk Israël dat 

net uit de slavernij kwam Shalom te geven. 

 

Maar jij moet hier blijven, bij mij, 
dan zal ik jou alle geboden, wetten 
en regels bekendmaken die je hun 
moet leren en die zij moeten nale-
ven in het land dat ik hun in bezit 
zal geven.’ Het is nu aan u om ze 
IN ACHT te nemen, zoals de Heer, 
uw God, u heeft opgedragen; wijk  
er op geen enkele manier vanaf. 

Volg steeds de weg die hij u heeft 
gewezen, dan zult u IN LEVEN  

blijven en ER WEL BIJ VAREN en 
LANG MOGEN WONEN in het land 

dat u in bezit krijgt.
Deuteronomium 5:31-33

 

God heeft zichzelf aan Israël geopenbaard, hen 

geleerd wat Zijn gerechtigheid inhoud en wie 

Hij is. God heeft aan Abraham, Isaak en Jakob 

(de wortel van de Olijfboom) een verbonds-

belofte gegeven. Ze zouden het beloofde land, 

veel nakomelingen en de zegen van de Heer 

ontvangen. De grootste zegen voor de mensen 

onder het oude verbond is de komst van  

Jezus. En door Jezus zijn wij, loten van een  

wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken 

geënt en mogen wij DELEN in de vruchtbaar-

heid van de wortel (Romeinen 11:17).

Wij mogen dus delen in de vruchtbaarheid, 

door allereerst Jezus aan te nemen, en daar-

naast wijze richtlijnen uit de Thora toe te pas-

sen in ons leven. Door middel van de Thora  

leert God Zelf aan zijn kinderen hoe ze de  

volledige openbaring van zijn genade kunnen 

toepassen in hun leven. Die volledige open-

baring omvat de hele bijbel, inclusief de Thora. 

Israël was in de eerste eeuw een helder licht 

voor de volken. Hopelijk mogen ook wij, als 

ondernemers en bestuurders, doordat we  

wijze principes gebruiken in ons bestuur, een 

helder licht zijn voor de mensen om ons heen. 

Waardoor wij hen richting kunnen geven, zij tot 

geloof mogen komen en geënt mogen worden 

op de olijfboom. 

  

De lessen uit de Thora, zijn lessen uit het rijk van 

het licht, het koninkrijk van God. In het rijk van 

God mogen wij leven als koning. En God belooft 

ons dat zijn richtlijnen bescherming en zege-

ningen zullen uitwerken. Het is Gods levenswet, 

die bedoeld is om mensen stapsgewijs te leren 

een gezegend leven te hebben. 

Over Gods leefregels schreef Mozes:

Leef ze strikt na, dan toont u  
wijsheid en inzicht. Alle volken die 
dat zien en van deze wetten horen,  
zullen zeggen: ‘wat is dat grote volk 
wijs en verstandig!’ Want welk volk, 
hoe groot ook, heeft goden zo dicht-
bij als wij de Heer, onze God, telkens 
als wij hem om hulp roepen?  
En welk volk, hoe groot ook, heeft  
wetten en regels zo rechtvaardig als 
het onderricht dat ik u nu geef?” 
Deuteronomium 4:6-8

In Psalm 19 schreef David:

 

“De wet van de Heer is volmaakt: 
levenskracht voor de mens. 
De richtlijn van de Heer is betrouw-
baar: wijsheid voor de eenvoudige. 
De bevelen van de Heer zijn  
een duidig: vreugde voor het hart. 
Het gebod van de Heer is helder: 
licht voor de ogen. 
Het ontzag voor de Heer is  
zuiver, houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de Heer  
zijn waarachtig, rechtvaardig, 
geheel en al. 
Ze zijn begeerlijker dan goud, dan 
fijn goud in overvloed, en zoeter  
dan honing, dan honing vers uit  
de raat. Uw dienaar laat zich er 
door verlichten, wie ze opvolgt 
wordt rijk beloond.”
 

Verdieping in de Thora, het onderwijs van onze 

Leermeester aan Zijn volk, zal je de diepere 

betekenis van Gods leefregels laten ontdekken 

Je zult God, jouw Leermeester, beter leren  

kennen. De moeder van mijn schoonvader zei 

regelmatig: ‘acht is meer dan duizend’. Neem 

de richtlijnen uit de Thora in ACHT, het zal je 

meer brengen dan duizend.

Wijsheid. 
TEKST: TIEMEN VAN DIJK

  ACHT is meer dan duizend
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Ontzettend 
blauw

Onbeperkte dienstverlening
‘Bij ons krijg je met één bedrag een  

accountant uit de kraan: dat betekent dat we 

onbeperkt voor je klaarstaan. We hebben de 

kernwaarden van ons kantoor samengevat in 

drie P’s: Persoonlijk, Principes boven regels 

en Professioneel gedrag.

Een P voor iedere zijde van de penrose  

driehoek die ons logo vormt. De penrose 

driehoek is een onmogelijke driehoek, die 

almaar door lijkt te lopen. Deze oneindigheid 

staat symbool voor relaties, die eeuwig zijn, 

maar ook voor onze dienstverlening die zon-

der begin en eind is. Als mensen hulp nodig 

hebben, helpen we gewoon.’  

Dat klinkt niet heel erg blauw, hoe zit dat? 
‘Je hebt gelijk. Met deze bedrijfsvoering 

moet ik heel veel loslaten en uit handen 

geven, maar hiervan heb ik een heel diepe 

overtuiging dat het wel goed komt, en dat  

is in de afgelopen jaren ook gebleken. 

Sinds de start is Kernhem Accountants 

alleen maar gegroeid. Ik begon alleen en had 

de intentie om alleen te blijven, maar al in 

het eerste jaar nam ik iemand aan. Inmiddels 

zijn we zeven jaar en zeven fte verder. Dit is 

een mooie grootte voor mijn kantoor, maar 

het blijft groeien, dus ik zal keuzes moeten 

maken. Iets wat ik nog even voor me uit 

schuif.’

Je website en wervingscampagnes passen 
niet echt in het standaardplaatje van 
accountants. Wat zit daarachter? 
‘Onze website is volledig ingericht vanuit de 

klant, dat is een bewuste keuze. Het is heel 

simpel: datgene waar wij ons als accountants 

vaak druk om maken, vindt een klant niet 

interessant. Die verwacht van ons niet anders 

dan kennis van zaken en kwaliteit. Het is dan 

ook overbodig om ons aanbod en onze  

professionele achtergrond tot in den treure 

uit te leggen. Een klant loopt tegen een  

probleem aan en wil daarbij geholpen  

worden. Dienstverlening, noem ik dat. 

En voor de wervingscampagnes geldt dat je 

moet opvallen. The war on talent is going on. 

Ik ben maar een klein spelertje en jongelui 

willen naar de grote jongens. We kiezen 

daarom voor acties die opvallen en aanspre-

ken. Dan is het overigens nog steeds een uit-

daging om de goede insteek te vinden en 

het bedrijfs-DNA over te brengen!’ 

Van je bedrijf even naar jouzelf. Je stelt 
jezelf voor als een CODA, wat is dat?
‘Een CODA is een Child Of Deaf Adults: mijn 

ouders zijn beiden doof. Als kind stond ik er 

helemaal niet bij stil dat dit misschien bijzon-

der was, maar later ontdekte ik dat het wél 

bijzonder was en dat het zeker invloed heeft 

gehad op de vorming van mij als persoon. 

Zo was ik als tienjarige al betrokken bij de 

aankoop van een nieuwe auto en handelde 

ik al de telefonische contacten af. Voor mij 

was het normaal, maar als volwassene ga je 

zien dat je al op heel jonge leeftijd in een  

zorgende rol bent gestapt. 

Een opmerking die ik nooit vergeten ben, 

was van de directeur van mijn basisschool. 

“Cor,” zei hij, “het is toch wel heel bijzonder 

dat jij zo goed kunt praten.” Ik begreep op 

dat moment niet waarom hij dat zei. 

Iedereen kon toch goed praten? Pas veel 

later drong tot me door dat hij naar mijn 

thuissituatie keek en dat het inderdaad  

bijzonder was. 

Door duidelijk te articuleren en onder-

steunende gebaren te gebruiken, kan ik 

goed met mijn ouders – en andere doven – 

communiceren. Binnen “het wereldje” word 

ik dan ook vaak benaderd voor accountants- 

en advieswerk. Het voordeel voor hen en 

voor mij is dat ik geen communicatie-

drempel over hoef om voor ze aan het 

werk te kunnen gaan.’

‘ONTZETTEND BLAUW,’ ZO BESCHRIJFT COR KONIJNENBURG ZICHZELF  
ALS WE IN GESPREK ZIJN. ‘IK WIL GRAAG CONTROLE HOUDEN EN DAT  
IS GELIJK MIJN GROOTSTE WORSTELING: HOE KAN IK LOSLATEN EN DE  

RELATIE ZOEKEN?’ DE VIJFTIGJARIGE ACCOUNTANT IS AL SINDS DE JAREN 
NEGENTIG VAN DE VORIGE EEUW LID VAN CBMC, WAS IN HET VERLEDEN 

PARTNER BIJ EEN GROOT ACCOUNTANTSKANTOOR, EN BEGON IN 2014 ZIJN 
EIGEN BEDRIJF: KERNHEM ACCOUNTANTS & ADVISEURS. DAARBIJ KOOS 

HIJ VOOR EEN GEHEEL EIGEN EN UNIEKE INSTEEK. 

TEKST: LISETTE VAN DE HEG 

FOTO’S: MAAIKE APPELS
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Anderen helpen in zwaar weer
‘De gewoonte om een ander te willen helpen, 

is in mijn kinderjaren ontstaan. In crisistijd is 

dienstverlening belangrijker dan ooit, dus 

toen vorig jaar april de contouren van de 

maatregelen en de gevolgen daarvan zicht-

baar werden, richtte ik een fonds op. Ik bere-

kende dat ik bij een gelijkblijvende omzet 

ongeveer tien procent onderaan de streep 

zou overhouden. Die tien procent stopte ik in 

een potje om van daaruit relaties uit mijn 

netwerk te kunnen ondersteunen. 

Het was voor mij een praktische manier om 

invulling te geven aan de P van Persoonlijk: 

ik zag dat er nood was en besefte dat ik 

daarin iets kon betekenen. Je kunt natuurlijk 

naar de overheid kijken, maar het is belang-

rijk om ook je eigen keuzes te maken. Iedere 

dag weer.

Op dit moment heb ik één dag per week 

iemand volledig vrij gemaakt om onder-

nemers te ondersteunen bij de corona-

gevolgen. Ondernemers in zwaar weer  

worden geholpen zonder dat ze aan allemaal 

eisen moeten voldoen. Een praktische invul-

ling van de derde P: Principes boven regels.’

Dat past in jouw visie op het  
navolgen van Christus. 
‘Klopt. In Mattheüs 5 legt Jezus uit hoe we de 

wet kunnen vervullen. Kort samengevat 

komt dat erop neer dat in het navolgen alles 

draait om relatie. Religie was de grootste 

vijand van Jezus. Relatie, dat is waar het om 

draait: de relatie met God en met onze naas-

ten. Als wij relationeel gaan denken, ga je 

vervolgens op een goede manier met elkaar 

om: begripvol, warm en met compassie. 

Wij zoeken vaak houvast in systemen en 

regels die ons vertellen wat goed en fout is. 

Dat is ook mijn persoonlijke tekort. Als blauw 

type wil ik graag alles onder controle houden 

en vind ik het moeilijk om me aan Jezus over 

te geven. Vaak denk ik dat ik het zelf beter 

kan. Het is mijn dagelijkse worsteling om los 

te laten en de relatie te zoeken. 

CBMC had ooit een zin in een blad of op een 

kaart staan die behoorlijk impact had op hoe 

ik mijn kantoor wilde vormgeven: 

“Ontmoeten is elkaar zichtbaar maken en 

verschillen waarderen.” Deze tekst staat pro-

minent op een wand in mijn kantoor, om me 

te herinneren aan het belang van relaties.’

Is dat relationele aspect ook de reden 
geweest om het Kernhem Netwerk  
op te richten? 
‘Ja, in combinatie met de P van Professioneel. 

In het netwerk draaien veel clubs mee. Zij 

hebben hun eigen expertise en kunnen ook 

gebruikmaken van de kennis van de leden. 

Administratiekantoren die zelf bijvoorbeeld 

geen accountant hebben, kunnen via het 

netwerk snel een accountant voor hun klant 

inschakelen. 

Het netwerk is niet gebaseerd op een econo-

misch model, maar het is relationeel ingericht: 

op het moment dat een ander ingevlogen 

moet worden verdien ik daar niets aan, maar 

mijn klant wordt wel geholpen. We gunnen 

elkaar daarin de ruimte.’

Wat zou je andere ondernemers  
willen meegeven met betrekking tot  
geloven op de werkvloer?
‘Voorkom dat je vertrouwt op een systeem, 

maar leef vanuit de relatie. Onder andere  

in het Maleachi 3 vers 10 zegt God dat Hij in 

alles zal voorzien. Als we vanuit dat vertrou-

wen leren leven, kunnen we de systemen en 

regels loslaten en ons focussen op de relatie 

met Jezus, met onze hemelse Vader en met 

onze naasten.’

COR KONIJNENBURG IN HET KORT

Getrouwd met  Christina

Vader van  drie (volwassen) kinderen 

Geboortedatum   21 april 1971 

Woonplaats   Barneveld 

CBMC  was met Roel Slaa initiator CBMC Barneveld

Hobby  mooi weer motorrijder 
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Ons bedrijf bestaat inmiddels ruim 75 jaar en als 

3e generatie zit ik als 60 jarige ook al weer in de 

overdracht fase naar de 4e generatie Ouwehand.

Regelmatig denk ik dan aan de periode dat ik 26 

was en mijn vader het bedrijf aan mij overdroeg. 

Hij had zo veel vertrouwen in mij dat ik het wel 

eens eng vond maar hij vertrouwde daarbij op 

de Heer. 

 

Het bedrijf groeide en bloeide en ik genoot van 

mijn rol als ondernemer. Je ego groeit dan 

ongemerkt tot grote hoogte, tot er zich in 2001 

een drama in het bedrijf voltrok. Alle vaste  

waarden vielen weg en ik kon het drama alleen 

delen met mijn vrouw. Je hebt een prachtig 

bedrijf maar ineens staat alles op losse schroe-

ven. 

Een hele zomer zat ik opgesloten op kantoor  

om een plan te maken en een groot debacle te 

voorkomen. Op dat moment, wanneer je het  

als ondernemer echt niet red op eigen kracht,  

word je beproefd op wie je het vertrouwen stelt. 

God liet mij in die omstandigheden zien dat als 

je alleen op Hem vertrouwt er wonderen gebeu-

ren. Er kwamen totaal onverwachte oplossingen 

op mijn pad en het bedrijf werd rijk gezegend. 

Dankzij Hem heb ik ook weer vertrouwen in 

mensen leren krijgen, want ik vertrouwde nie-

mand meer. Als ondernemer kun je dan niet 

functioneren.

 

Tijdens de financiële crisis werd onze sector 

zwaar geraakt in 2011. De omzet daalde binnen  

1 jaar van 82 naar 37 miljoen. Een collectief ont-

slag volgde voor 25 medewerkers.

Ons business model was te veel op geld gericht 

en te weinig op waarden. Ik besloot niet meer 

op prijs gewaardeerd te worden. De mensen om 

me heen verklaarden mij voor gek; de omzet 

was al gehalveerd en ook nog eens geen aanbe-

stedingen meer.

We hebben de koers verlegd naar opdrachten 

waar we met opdrachtgevers konden samen-

werken vanwege een gemeenschappelijk 

belang. Door deze strategie ontstond een  

heel ander klimaat in het bedrijf met ruimte 

voor waardering en kwaliteit: we deden het 

samen en met plezier, met een beter financieel 

resultaat als bijvangst en niet als doel.

 

De 150 medewerkers bij Ouwehand moeten 

kunnen merken dat je levensdoel niet alleen de 

winst is en dat je als ondernemer een belang-

rijke rol speelt hoe je het geloof heel praktisch 

kunt uitdragen zodat ze gaan vragen naar de 

reden van je gedrag. We lopen niet te preken op 

de bouwplaats of kantoor, maar als het er op 

aan komt weten ze dat God een belangrijke rol 

speelt in ons leven en dat we rentmeesters zijn 

van ons bedrijf om het weer door te geven aan 

de volgende generatie.

We leven in vertrouwen op een hoopvolle  

toekomst en de afgelopen jaren ben ik met mijn 

zoon Martin steeds bezig geweest om hem  

persoonlijk te coachen als opvolger. Niet alleen 

op het gebied van kennis en vaar digheden, 

maar vooral hoe je persoonlijk het verschil kunt 

maken als Christen in je positie als ondernemer.

We doen dat 1 keer per maand en vragen na 

elke sessie aan God om zijn Zegen. Dat geeft je 

ook rust als leider van de organisatie. In al je 

onvolkomenheden stelt Hij je in staat je taak uit 

te oefenen, vooral als je het zelf niet meer weet...

 

Mijn tips
1. Stel je als leider in de organisatie  

kwetsbaar op en durf te falen

2. Als de waarden van je bedrijf deugen  

wordt winst een effect i.p.v. een doel

3. Vertrouw op God dan kun je  

mensen ook vertrouwen geven

3 tips van...
PETER OUWEHAND

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

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

Schakel Lambers Legal & Incasso in om dit op  
te lossen. Wij zijn een kleinschalig incassobureau  
en maken onderdeel uit van een incasso- en  
gerechtsdeurwaardersorganisatie.
 
Kijk op www.lambersincasso.nl of bel 085-0777620.

Worden uw facturen  
niet betaald? 

Incasso  |  Gerechtelijke procedures  |  Juridisch advies

driven by brain power

visit us at movexx.com

Easy to use  •  E�cient  •  Powerful
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Wat is jouw getuigenis? Deel het met andere lezers via info@cbmc.nl

2013: Mark start met Malsen, een bedrijf gespecialiseerd 

in onder meer sportaccommodaties en groene buiten-

ruimtes. Hij noemt zichzelf christen, maar heeft weinig 

meer met de kerk. “Tussen zeggen en voelen zat bij mij 

een wereld van verschil. Mijn vrouw ging op zondag met 

de kinderen naar de kerk en ik ging wielrennen.”

Voorjaar 2015: Marks vrouw hoort over een bruisende 

kerk in Veenendaal en vraagt hem mee te gaan. “Ik 

dacht: ik ga één keer mee en dan ben ik weer een half 

jaar van het gezeur af.” Het loopt anders. “We gingen 

ernaartoe en ik ben er nooit meer weggegaan.” Wat 

hem onder meer raakt is de kwetsbaarheid die de voor-

gangers laten zien. “Het geeft me het gevoel dat mijn 

eigen kwetsbaarheid in het geloof er ook mag zijn.”

2018: Mark vindt het tijd God meer bij zijn bedrijf te 

betrekken. Maar hoe? Al googelend komt hij bij CBMC 

terecht, waarna hij zich aansluit bij een CBMC-kring in 

Leerdam. 

Maart 2020: Corona. Malsen heeft een goedgevulde 

orderportefeuille, dus Mark maakt zich geen zorgen. 

“Onze projecten lopen meestal lang. De uitvoering is 

dan in de zomer, als de sportaccommodaties niet in 

gebruik zijn. We konden nog maanden vooruit.”

April- juni 2020: Accommodaties zitten door de  

lockdown dicht, dus dat geeft tijd en ruimte om veel 

projecten naar voren te halen. Acquisitiegesprekken 

voor nieuwe projecten lopen wel moeizaam. “Veel  

van onze opdrachtgevers zijn gemeenten. Maar alle 

gemeentehuizen zaten op slot. En wie zit er in deze tijd 

te wachten op een salesgesprek over voetbalvelden?” 

Het leidt ertoe dat Malsen zijn eigen werkvoorraad  

langzaam moet ‘opeten’…

Zomer 2020: Malsen heeft nog slechts één project. 

Normaal zijn dat er in vakantietijd zo’n vijf tot zes; de 

drukste tijd van het jaar. Maar het werk droogt nu op  

en er is weinig zicht op nieuwe werkvoorraad.

2e week september 2020: De orderportefeuille is  

inmiddels verder gekelderd. En Mark? Die zit er ook zelf 

inmiddels een beetje doorheen. Bij zijn banksaldo gaat 

het dezelfde kant op. Als hij zijn zorgen op een morgen 

met een goede broeder en vriend deelt, bemoedigt die 

hem: “Toen Petrus in de boot zat en naar boven keek, 

kon hij over water lopen. Toen hij daarna naar beneden 

keek, zakte hij weg.” Mark is geraakt. Later die dag is hij 

bij een CBMC-bijeenkomst en voelt hij zich nog meer 

gesterkt; het leidt ertoe dat hij contact opneemt met  

de Taskforce van CBMC.

3e week september 2020: Willem Clements en Wim 

Kater komen als TaskForce CBMC langs bij Mark om te 

luisteren en te bidden. Tijdens dit gebed krijgt Wim 

enkele beelden: “God laat me zien dat je in een zand-

loper zit. Op dit moment ben je in het smalle deel; het 

gaat nu even moeizaam. Maar Hij zegt ook dat dat gaat 

veranderen en dat je weer projecten krijgt.” Mark voelt 

een enorme rust over zich komen. “Tot dan toen had ik 

het peutersyndroom: ikke alles zelf doen. Maar in het 

gebed zei God: ‘Ik heb een leger voor je klaarstaan maar 

je moet er wel om vragen.’ Mark besluit daarop de deur 

open te zetten en Hem meer in zijn bedrijf te betrekken; 

een kantelpunt, zo blijkt al snel.

4e week september 2020: “Een opdrachtgever belde 

me met een probleem. In dat gesprek kreeg ik prompt 

een project van twee jaar in de schoot geworpen.” Vanaf 

dat moment rollen er ook weer behoorlijk wat andere 

opdrachten binnen. “Op alle mogelijke manieren kregen 

we weer werkvoorraad.” 

Voorjaar 2021: Naast Marks pc ligt een psalmenboekje. 

Daaruit leest hij nu elke morgen. “God laat me dan een 

psalm zien die iets voor mij betekent.” 

Acquisitiegesprekken? Die gaan sindsdien anders.  

“Ik bid tegenwoordig eerst voor ik in mijn crm-systeem 

duik. Daarna kijk ik welke namen er oplichten. Díé ga  

ik bellen en daar komen heel leuke gesprekken en  

vervolggesprekken uit.”

Terugkijkend stelt hij: “Als ondernemer ben je net een 

bulldozer: die is sterk en kan lang doorgaan. We blijven 

soms doorduwen, maar hebben God nodig om die bull-

dozer aan de kant zetten. Zo krijgt Hij ruim baan. Ik had 

de dip nodig om dat te zien. Nu mag ik dankbaar zijn en 

knielen voor Hem en zeggen: dankjewel!”

Bulldozer 
en peutersyndroom passé

TOEN ZIJN VROUW IN 2015 VROEG MEE TE GAAN NAAR EEN 
ANDERE KERK, ZEI MARK DE JONG ‘JA’ VANUIT HET IDEE OM ER 
DAN WEER EEN HALF JAAR VANAF TE ZIJN. ENKELE JAREN ÉN 
EEN CORONACRISIS LATER HEEFT HIJ GOD RUIM BAAN GEVEN 

IN ZIJN BEDRIJF EN PRIVÉLEVEN.

TEKST: LOES GROOTERS

FOTO: LEEN VAN DER ZANDE

G E T U I G E N I S
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TEKST: JAAP BOERSEMA

Wat   verwacht
jij nog?

Onlangs hield ik een online inspiratiesessie 

voor CBMC. Achteraf werd ik subtiel maar  

confronterend op mijn eigen valkuil gewezen. 

Nadat ik 49 minuten in gesprek was geweest 

met Marloes, die deze sessie van een uur 

hostte, stelde zij mij de vraag of er tenslotte 

nog iets was wat ik wilde delen. 

Op dat moment realiseerde ik mij dat ik God om 

input had gevraagd, maar er helemaal niet meer 

aan had gedacht en ik volledig had gevaren op 

mijn eigen voorbereiding en dat raakt ook pre-

cies de kern van wat God met mij had gedeeld. 

Want op het moment dat ik die zin uitsprak “Ze 

verwachten niets meer van Mij” voelde ik hoe-

zeer dit ook over mij gaat. Terwijl ik Hem vraag 

wat Hij op Zijn hart heeft, verwacht ik blijkbaar 

niet eens een échte reactie van Hem terug.  

Achteraf ontving ik van enkele deelnemers 

feedback en wat denk je? Het was exact deze 

zin, die God mij had gegeven, die hen had 

geraakt. Een liefdevolle maar zo duidelijke  

correctie die wel even binnenkwam bij me.  

Een genadevolle tik op mijn neus. 

Waarom vind ik het toch zo moeilijk om iets 

wat ik zelf bedenk los te laten en volledig te 

varen op Zijn input? En ik herken het zo sterk 

bij veel ondernemers. Ze willen het wel anders 

doen maar de vastgeroeste patronen, rationele 

overtuigingen en religieuze frames zitten 

enorm in de weg. Met als gevolg dat je onder 

aan de streep niet écht vooruitkomt, niet dié 

resultaten haalt die jij jezelf had voorgenomen 

en daardoor ook geen extra euro’s ziet staan. 

Niet goed je best gedaan? Misschien wel té 

goed. Maar vooral zelf. Op je eigen manier.  

En op je eigen kracht. Waardoor je onvol-

doende afgestemd bent op de Hemelse input 

voor je business om wel de juiste dingen te 

zeggen en te doen op het juiste moment. 

Wat God mij liet zien is dat onze menselijke 

geest zo vol teleurstelling en bitterheid zit,  

dat er nauwelijks of geen ruimte meer is voor 

verwachting en hoop. Pijnlijke ervaringen en 

tegenslagen die zijn opgeslagen in onze ziel 

maar ook gewoon de waan van de dag en onze 

ondernemerssores nemen de opslagcapaciteit 

van onze geest in beslag, waardoor de Heilige 

Geest ons niet meer werkelijk kan vullen met 

Zijn Hemelse input. 

Tijd dus om ons weer onder te dompelen met 

hoop en verwachting. Want Hij gaat iets nieuws 

brengen. De laatste tijd ervaar ik in toenemen de 

mate hoe bijzonder het is wanneer ik mij voort-

durend weer afstem op Hem. Alleen al door 

‘gewoon’ de dag te beginnen met een strate-

giesessie waarin Hij de leiding heeft. Al is het 

met vallen en opstaan, ik merk hoe anders,  

vernieuwend en verrassend het is om werkelijk 

met God te ondernemen. Langzamerhand raak 

ik ‘in verwachting’ van iets nieuws. En geloof ik 

dat het tijdperk waarin Hij Zijn Business bouwt 

is aangebroken!

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

POWERED BY

Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

TRANSPORT       •       BOUWLOGISTIEK       •       INTERNATIONAL

PULTRUM-RIJSSEN.NL
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Dineke en ik zijn inmiddels een klein  

decennium bezig met het van papier naar  

werkelijkheid brengen van ons initiatief  

autismehuis. We zijn dat gestart naar aan-

leiding van een lastige maar ook bijzondere  

en waardevolle tijd binnen ons gezin. 

De afgelopen 10 jaar hebben we veel geleerd. 

Een bedrijf van nul tot nu krijgen valt vaak niet 

mee maar is ook supermooi om te doen. Elke 

dag leren we weer, en geen dag is hetzelfde. 

Wij vinden het heerlijk om aan iets te werken 

dat uiteindelijk tot werkelijkheid komt. 

Gekscherend zeggen we wel eens: onze  

combi ‘ratio en emo’ maakt dat het gelukt is. 

Denken en gevoel. Maar dan missen we het 

belangrijkste. Iets wat veel mensen zien als toe-

val of geluk, maar wat voor ons de dagelijkse 

Geestelijke realiteit is. God.

Hoe mooi dat God ons deze extra dimensie 

heeft gegeven in de vorm van de Heilige Geest. 

Hoe mooi dat de wereld dit ook al weet,  

dikwijls nog verhuld in termen als Oneindige 

Intelligentie, het Universum en onze 6th Sense. 

Aan ons om de credits terug te brengen naar 

de Schepper ervan. 

Hetzelfde geldt voor de principes die we 

gebruiken binnen autismehuis. Wetenschap en 

methodes klinkt natuurlijk heel goed, maar in 

de kern zijn het niet meer dan ontdekkingen 

van wat de Schepper al lang geleden gemaakt 

en bedacht heeft. Alleen met wetenschap en 

methodes komen we er ook niet. Integendeel. 

In de kern zijn het toch echt Geloof, Hoop en 

Liefde die ons zover brengen in hetgeen we 

met autismehuis doen.

Een klein half jaar geleden kwamen we op  

bijzondere wijze met CBMC in contact. Te lang 

voor dit stukje, maar zeker stof om over door  

te praten, zo’n gebeurtenis in het rijtje ratio, 

emotie en toeval. Niet dus. Na deze virtuele 

ontmoeting zijn we wekelijks de gebeds-

meetings van CBMC gaan bijwonen. Wow!

Bid en werk is sinds deze meetings ons motto 

in plaats van het werk en bid, wat vaak onze 

dagelijkse realiteit was, gemeten in prioriteit.

Wekelijks opent Marloes met een toepasselijk 

stukje uit de Bijbel. We praten daar even over 

door en vervolgens bidden we met en voor 

elkaar. Vaak bidden we ook specifiek naar  

aanleiding van het stukje uit de Bijbel, of voor 

een specifiek thema wat ter sprake komt.  

En uiteraard voor onze mede ondernemers  

en wat er verder op ons hart komt. 

Erg bijzonder zijn de momenten waarop  

God door onze broers en zussen heen lijkt te 

spreken. Vaak is dat niet bewust, soms ook wel. 

We maken door dit soort momenten vaak 

afwegingen of besluiten die we normaliter op 

eigen verstand of gevoel niet zouden nemen. 

“Weet je nog, wat er afgelopen week werd 

gezegd op de CBMC gebedsmeeting? Laten 

we dat project dus toch maar oppakken, 

ondanks dat we hadden besloten ermee te 

stoppen”. De gevolgen zijn amazing. 

Wederom zijn de verhalen te lang voor dit 

stukje, maar neem van ons aan, het is echt 

levensveranderend! Ik hoop dat we deze  

verhalen snel weer live met elkaar kunnen 

delen, want hoe mooi zou het zijn als we elkaar 

als ondernemers broers en zussen weer kun-

nen ontmoeten, bemoedigen en inspireren 

vanuit de Hemelse dimensie!

De eerste keren vonden we het lastig om tijd te 

maken voor de gebedsmeetings. De agenda’s 

waren vaak al gevuld. Of we vulden ze zelf. 

Want in the end was dat natuurlijk onze eigen 

keuze. Om te voorkomen dat het niet de 

aandacht kreeg die het wat ons betreft 

verdiende planden we vrij simpel gezegd onze 

agenda’s gewoon anders in. Een kwartiertje 

ervoor en erna geen afspraken meer, elke  

donderdag een blokkade en de rest is historie. 

Hoe kleine en simpele acties tot amazing 

results kunnen leiden!

We hopen jullie binnenkort ook online te zien. 

Hoe mooi zou het zijn als we een beweging in 

gang kunnen zetten waarbij we onze onder-

nemers problemen met onze broers en zussen 

kunnen delen en bespreken en met hulp van 

de Hemel kunnen oplossen? 

We maken geen grap als we zeggen dat we 

naast een Raad van Bestuur, een Raad van 

Commissarissen en een Raad van Advies eigen-

lijk standaard ook een soort een Raad van 

Geestelijke Leiding & Advies zouden moeten 

toevoegen aan onze bedrijven. 

Zodat we betere besluiten kunnen nemen en 

daarmee meer kunnen betekenen voor de 

samenleving. Want onderschat niet hoeveel 

invloed we als ondernemers samen hebben  

op de mensen in Nederland. Laat God daarin 

vooral onze Helper en Gids zijn. Tot snel!

Samen bidden  met en voor ondernemers
TEKST: ROBIN HARTMAN

“Alleen met wetenschap 
en methodes komen we er 

ook niet. Integendeel.”

“...neem van ons aan, het is 
echt levensveranderend!”

“We hopen jullie binnenkort 
ook online te zien.”

Bid mee op donderdag van 12:00 tot 13:00. Meer informatie op cbmc.nl
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Sales Excellence. Ik focus op 

succesvolle implementatie van 

commerciële strategieën, waar-

bij de mensen mijn aandacht 

hebben. Mijn ‘Leitmotiv’ is dan 

ook al heel lang ‘People make 

the difference’. 

Nadat ik in 2007 de Alpha  

cursus in de Meerkerk in 

Hoofddorp gevolgd had en in 

2008 mijzelf heb laten dopen, 

zijn er een paar thema’s uit de 

Bijbel die als een rode draad 

door mijn leven lopen. De voor 

mij meest fundamentele daar-

van is de wetenschap wie ik 

ben in Christus. Vroeger ont-

leende ik veel van mijn zelf-

beeld aan hoe anderen over 

mij dachten. Een andere rode 

draad die in mijn werk steeds 

belangrijker lijkt te worden 

komt uit Johannes 14:17 en 

Johannes 16:13 “de Geest van 

de Waarheid”,  samen met 

Marcus 10:43-45 het “dienend 

leiderschap”. Je kunt zoveel 

managementlessen uit de 

Bijbel halen.

08.00 uur de eerste meeting 

via MS Teams (ja ook ik heb 

mijzelf medio maart 2020 snel 

om moeten schakelen naar 

virtueel werken). Ik word door 

de verantwoordelijke manager 

bijgepraat over het transitie-

proces waar het betreffende 

bedrijf in verkeert en hoe de 

managers daarin een rol  

dienen te spelen. Ik mag de 

komende maanden regel-

matig voor deze mensen 

workshops organiseren om 

over leiderschap, manage-

ment en hun rol als coach  

te stoeien. We hebben een  

goede klik en zitten op 

dezelfde golflengte betref-

fende de WHY en de HOW. 

Het gesprek levert me veel 

energie op en ik heb er zin in.

09.00 uur de tweede meeting 

via Zoom met Australië en 

Zwitserland. In Australië is het 

inmiddels 17.00 uur dus we 

moeten het duidelijk en kort 

houden. Sinds december ben 

ik betrokken bij de introductie, 

implementatie en ondersteu-

ning van het gebruik van  

een mobiele coaching-app bij  

een farmaceutisch bedrijf in 

de Duitstalige landen. Ruim 

500 Key Accountmanagers, 

maar gelukkig hoef ik niet  

met iedereen individueel in  

conclaaf en focus ik op de  

commercieel verantwoorde-

lijke managers.  De app is een 

Australische ontwikkeling waar 

ik voor operationele zaken 

samenwerk met een consul-

tancybedrijf in Zwitserland. Ik 

sprak al sinds de middelbare 

school Duits, maar het laatste 

jaar ben ik van Rudi Carrell 

V2.0 naar een redelijk zakelijk 

niveau opgeklommen. ‘Übung 

macht den Meister’ oreerde 

mijn leraar Duits heel lang 

geleden al. Hij moest eens 

weten waar René met zijn 

Duits terecht is gekomen.

Een snelle koffie met Henrike, 

mijn echtgenote die de vrijdag 

voor een groot deel als mantel-

zorger voor haar moeder in de 

weer is. 

11.00 uur volgende MS Teams 

meeting met een collega  

consultant in het kader van 

samen een salespitch voor-

bereiden. 

12.30 uur lunch met een door 

de buurvrouw meegenomen 

verse haring.

De middag spendeer ik aan 

wat administratieve werkzaam-

heden, de BTW-aangifte en 

het voorbereiden van presen-

taties.

Om 17.00 uur zet ik een LP op 

van José Feliciano, getiteld ‘Tu 

inmenso amor….’. Tijdens het 

schrijven van dit artikel nog 

een keer, wat mooi om bij het 

genot van een gin-tonic te  

mijmeren over Gods immense 

liefde voor ons, Agape. 

De meeste van mijn stille momen-

ten zijn ’s morgens vroeg, vooral 

wanneer ik vóór de wekker wakker 

word. Het is wat mij betreft quality- 

time met Degene die ik in alle hoek-

jes van mijn hart heb toegelaten.  

Sinds kort weet ik dat een vriendin 

van mij met leverkanker gediagnos-

tiseerd is. Zij heeft zich met al haar 

positiviteit gestort op het traject van 

onderzoeken en behandelingen. Ik 

heb me voorgenomen iedere dag 

voor haar te bidden en zoek nu de 

diepgang en intimiteit met Abba 

die via Jezus grote beloften heeft 

gedaan aan wie Hem betrekken.  

Hoe het eindigt weet ik niet en laat 

ik in Zijn handen maar ik heb me 

voorgenomen grote verwachtingen 

te koesteren.

Na een kort ontbijtje stap ik mijn 

kantoor in, zeer comfortabel aan 

huis! Geen hond om uit te laten, 

slechts een zeer aanhankelijke kat 

die in zijn eigen huis (dezelfde 

straat) door twee overenthousiaste 

Jack Russels geterroriseerd werd en 

sinds enkele jaren als asielzoeker bij 

ons woont. Verse brokjes en een 

spuitje in zijn bek om de stramme 

gewrichten - Bram is al 16 jaar - een 

beetje pijnvrij te houden.

Deze dag staat voor een groot 

gedeelte in het kader van leider-

schap, management en coaching. 

Eén van de  voordelen van ouder 

worden is dat je veel fouten hebt 

gemaakt en daarvan mag leren. 

Daarnaast is het een enorme weelde 

dat ik de hele wereld over gereisd 

heb om met mensen uit ver-

schillende culturen, verschillende 

bedrijfstakken en een veelkleurig-

heid van ondernemingen te mogen 

werken. Officieel noem ik mijzelf 

consultant Sales Enablement en 

De dag 
van...

René Enthoven

Hoe ziet jouw dag eruit? Geef jezelf op voor ‘De dag van...’

RENÉ ENTHOVEN (63) IN HET KORT 

Thuis getrouwd met Henrike, vader van Lizzy en Alexander 

Woont in Nieuw-Vennep in de Haarlemmermeer

Werk consultancy, coaching en training (www.enmaco.com)

Vrije tijd Alpha gespreksleider; Oldtimers; Tennis

CBMC-lid sinds zo’n 8 jaren, lang geleden op uitnodiging van een vriend het  

ondernemers-ontbijtje leren waarderen. Steeds meer een warme deken met  

veel verscheidenheid echter één in Hem. 
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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@lamsma-veldstra.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@s-en-r.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@lamsma-veldstra.nl
Middelharnis
Karel van Holten
karel@van-holten.com
Papendrecht
Wouter Timmer
wouter@officious.nl
Charles Hofman
charles@hofmanconsulting.nl
Dordrecht
Wilfred Veldstra
veldstra@lamsma-veldstra.nl
Hoeksche Waard
Andre Minderman
a.minderman@securityadviesgroep.nl 
Dirk Goudswaard
dirkgoudswaard@xs4all.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
roel@vanmanenbadkamers.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@klaas-zijlstra.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@dutch-blower.nl

Teamleider
Almelo 
Harro van Pijkeren
hvpw@hotmail.com
Rijssen 
Ruben van den Berg
ruben@logiquenijverdal.nl
Hetty Nijmeijer
rijssen@balans-coaching.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 
Jan van den Hazel
janvdhazel@dextera.nl 
Hattem 
Carianne Ros - van Dok
carianne@totalbalance.nl
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Agenda
JUNI

11
 

18
TRAINING 
TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP
Veenendaal 

JULI

10
 

RELATIE TOERTOCHT 
(WIELEREVENT)
Buitenplaats, Amerongen  

SEPTEMBER

17
 
24

TRAINING 
TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP
Veenendaal 

OKTOBER

7
    

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
EN INSPIRATIESESSIE
De Schakel, Nijkerk 

OKTOBER

8
 

9
 

10
STILTEWEEKEND  
VOOR MANNEN
Clarissenklooster Megen  

NOVEMBER

19
 
26

TRAINING 
TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP
Veenendaal 

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

 Welkom nieuwe leden
eerste helft 2021

Francine van Broekhoven
De groene zuster

Breda

Bert Bolte
Norelbo

Vriezenveen

Jurjen Procee
Krb Communicatie

Houten

Jan Brinks 
Klus en Bouwservice Jan Brinks

Enter

Ruben ter Harmsel
Studiodot.nl 

Enschede

Patrick America
P. America Beheer B.V.

Amstelveen

Frank Adema
AB DocSolutions

Zeist

Herman Bolte
Bolte Gewasbescherming

Vriezenveen

 
Michiel de Visser
Stichting ZOA

De Meern

Johannes Joostema
Leanwurk Joostema

Minnertsga

(aanmeldingen voor 1 juni)

Graag willen we deze leden die onlangs lid zijn geworden 
van harte welkom heten bij CBMC. We hopen dat CBMC een waardevolle 

bijdrage zal leveren aan jullie ontwikkeling als christen in de zakenwereld.

WWW.KLAAS-ZIJLSTRA.NL

Warm 
aanbevolen
door CBMC

CBMC.KAMEEL.NL€15

BEZOEK DE CBMC WEBSHOP
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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


