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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van het Christelijk-Sociaal Congres 2018 dat werd gehouden op
29 en 30 augustus 2018 bij Landgoed Zonheuvel in Doorn. Centraal stond het thema
Bezield Leiderschap. Een spannend thema dat werd gekoppeld aan de Sustainble
Development Goals, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de Verenigde
Naties werden geformuleerd.

De congresgangers maakten kennis met inspirerende sprekers en leiders die ieder
vanuit hun eigen context spraken over de bezieling die zij in hun werk of leven ervaren en
doorgeven. Waarbij zij vanuit verantwoordelijkheid en leiderschap – ieder voor zich – ons
tevens opriepen om vanuit betrokkenheid bij te dragen aan verantwoorde oplossingen van
mondiale vraagstukken. Tijdens de enerverende dialoogtafels werd door de deelnemers
enthousiast aan deze oproep gehoor gegeven.
De samenvattingen van de lezingen, overdenkingen, vergezichten en soms schurende
observaties in dit boekje geven stof tot nadenken én – hopelijk – de inspiratie en aanzet
tot handelen. Bezield op weg naar een wereld waarin we gezamenlijk de Sustainable
Development Goals dichterbij brengen!

Christelijk-Sociaal Congres
p/a SBI Formaat
Postbus 69
3940 AB DOORN
06 12 99 09 38 / 0343 47 33 33
info.csc@sbiformaat.nl
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Ondersteuning

Ook dit jaar heeft het
Kuyperfonds een financiële
bijdrage gegeven waarvoor
wij het fonds zeer erkentelijk zijn.
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Opening: Bezield

leiderschap en duurzame
ontwikkelingsdoelen

Josine
WesterbeekHuitink

Voorzitter Christelijk-Sociaal
Congres

De titel van het congres is opnieuw
gekozen in verbinding met het visiedocument De kracht van verbondenheid,
dat werd uitgebracht ter gelegenheid van
ons jubileumcongres in 2016. Een van de
fundamentele vragen in dat document is
‘Met welke initiatieven kunnen christelijk-sociale organisaties aanhaken bij en
meebewegen met de ontwikkelingen in
onze samenleving?’

meer in de wereld, goede gezondheid
en welzijn voor iedereen, goed en
voor iedereen toegankelijk onderwijs, gendergelijkheid, schoon water
en sanitatie – dat zijn de eerste zes
duurzame doelen. Vandaag zullen ze
alle zeventien langskomen, in de inleidingen maar ook aan de dialoogtafels.
Het zijn stuk voor stuk belangrijke
doelen.

Hierover nadenkend kwamen we al snel
bij de Sustainable Development Goals, de
duurzame ontwikkelingsdoelen die de
Verenigde Naties in 2015 vaststelden:
zeventien uitdagingen die vragen om een
gezamenlijke aanpak, om gezamenlijke oplossingen. Geen armoede en geen honger

Gezamenlijk zoeken naar, en werken
aan oplossingen om deze doelen
dichterbij te brengen is noodzakelijk,
maar het is zeker geen gemakkelijke opgave, doordat men heden ten
dage machtsverhoudingen en eigen
belang vaak belangrijker vindt. Wie
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is de grootste, de belangrijkste, de invloedrijkste – u zult het herkennen. In de
actuele wereldpolitiek staan verhoudingen
op scherp, kijk naar Amerika en Europa,
Amerika en Azië. Er is weliswaar toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, maar
zal die goed uitpakken, of is het enkel
politiek spel? Binnen Europa staan we ook
voor een aantal cruciale vraagstukken,
zoals de Brexit, de migrantenstroom en
de financieel-economische houdbaarheid.
Economische belangen gaan vaak boven

Juist bij het zoeken naar oplossingen
die de duurzame ontwikkelingsdoelen
dichterbij brengen hebben we leiders

door de wijze waarop je met je medewerkers en met partnerorganisaties omgaat,
door de wijze waarop je complexe vraagstukken probeert op te lossen, én door je
doen en laten, dat als voorbeeld dient voor
anderen. Juist bij het zoeken naar oplossingen die de duurzame ontwikkelingsdoelen
dichterbij brengen hebben we leiders met
gezag nodig, die zich met hart en ziel inzetten voor een duurzame, veilige, inclusieve
samenleving waarin de duurzame ontwikkelingsdoelen gehaald worden. Leiders die
tegen de stroom in hun nek durven uit te
steken, die faciliteren, inspireren en ondersteunen. Leiders die intrinsieke bezieling
als leidraad hebben voor al hun doen en
laten.

met gezag nodig , die zich met hart
en ziel inzetten voor een duurzame ,
veilige , inclusieve samenleving waarin
de duurzame ontwikkelingsdoelen
gehaald worden .

sociaal-maatschappelijke belangen. Ze
worden gezien als tegenpolen. Het is belangrijk te beseffen dat ze in de praktijk
veel meer in elkaars verlengde liggen en
elkaar kunnen versterken.
Wereldleiders hebben macht vanuit de
functie die ze vervullen. Dit geldt feitelijk
voor alle leiders, onafhankelijk van het
niveau waarop ze werkzaam zijn – en dus
ook voor u en mij! Houdt u deze gedachte
even vast, want in de loop van dit congres
zal er een beroep op u gedaan worden.
Leiders hebben macht uit hoofde van hun
functie. Maar macht is iets anders dan gezag. Gezag moet je verdienen. Gezag bouw
je op door de wijze waarop je leidinggeeft,
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Omdat zij leiding aan de gemeente moeten geven, moeten zulke leiders een zuiver
leven leiden. Ze mogen niet trots of ongeduldig zijn; ze mogen … niet driftig of
hebzuchtig zijn. Zij moeten … al het goede liefhebben. Zij moeten ook verstandig
en eerlijk zijn en bovendien geestelijk en
sober. Hun geloof in de waarheid die hun
geleerd is moet sterk en onwrikbaar zijn.
Dan zullen zij anderen kunnen bemoedigen en tegenstanders de mond kunnen
snoeren. (Titus 1:5-9)

Juist bij christelijk-sociale organisaties die
zich in hun doen en laten willen laten aanspreken op hun identiteit mogen we dit
bezield leiderschap verwachten. Ik ben ervan overtuigd dat wij, samen met overheid,
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties
en kennisinstellingen, een bijdrage kunnen

leveren aan het dichterbij halen van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen.
Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder
‘bezield leiderschap’? In managementkringen hoor je spreken over verschillende
soorten leiderschap: persoonlijk, dienend,
inspirerend, participerend, mensgericht
leiderschap – om er maar een paar te noemen. En ik vermoed dat ik heel verschillende antwoorden zou krijgen als ik aan ieder
van u vraag wat u onder bezield leiderschap
verstaat.
Ik hoop dat we op dit congres een aantal
antwoorden zullen krijgen op de vraag naar

de kenmerken van bezield leiderschap, en
op de vraag hoe bezield leiderschap de
duurzame ontwikkelingsdoelen dichterbij
kan brengen. Zowel van de sprekers, als in
de dialoog met elkaar.
Graag open ik ons congres met het voorlezen van een passage uit de Bijbel, dit jaar
uit De brief van Paulus aan Titus. Titus
was een van de eerste medewerkers van
Paulus. De apostel had hem op het eiland
Kreta achtergelaten om de gemeenten
daar te versterken.
Ik wens u goede en inspirerende dagen.

RENZE
KLAMER

Dagvoorzitter
Christelijk-Sociaal Congres

Dagvoorzitter Renze Klamer

De CSC-voorzitter overhandigt de microfoon aan de dagvoorzitter en introduceert
hem als presentator van ‘Dit is de Dag’ en
‘Langs de Lijn en omstreken’ op de radio,
en van de ‘Passion Aftertalk’ op tv.

De week van het congres is Renzes laatste werkweek voor de EO. Hij gaat naar
BNNVARA. ‘De timing is inderdaad uitmuntend,’ zegt hij. Bij BNNVARA gaat hij
dagelijks een actueel praatprogramma
presenteren, direct na het NOS Journaal.
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Gerda Verburg

Assistent-secretarisgeneraal bij de Verenigde
Naties en coördinator
van het Scaling Up
Nutrition-programma

Bezield leiderschap in

dienst van de werelduitdagingen van vandaag
Scaling Up Nutrition is een beweging die zich inzet voor voldoende
gezonde voeding voor iedereen,
vanaf het begin van het leven. In de
eerste 1000 levensdagen van een
baby wordt namelijk de software
in de hersenen aangelegd. Het
effect van ondervoeding in die periode kan later niet meer hersteld
worden. Met borstvoeding kunnen
moeders hun kind dus een gouden
geschenk geven.
Aanleiding voor het ontstaan van de SUNbeweging was de voedselcrisis in 2008. De
initiatiefnemers – ik was er niet bij, maar
ik prijs ze in alle poorten – realiseerden
zich dat een VN-programma hier, een
Wereldbank- of donor-project daar, niet
werkte. Men moest met alle belanghebbenden om tafel, inclusief maatschappelijke
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organisaties, werkgevers en werknemers. Samenwerking is cruciaal om
het doel van voldoende goede voeding voor iedereen te bereiken.
Men besefte ook dat het geen zin had
aan de slag te gaan in landen waar de
regering alleen maar bezig was met
machtspolitiek, waar het de leiders
niet gaat om mensen in hun kracht
zetten en de samenleving opbouwen.
De regering van een land moet leidend willen zijn. Inmiddels hebben 60
landen plus drie staten van India zich
aangesloten. Zij willen hun verantwoordelijkheid nemen en ondervoeding aanpakken.
Er wordt eerst ‘een foto gemaakt':
hoe staan we ervoor, algemeen-economisch en op het gebied van ondervoeding en de positie van vrouwen?
Dan worden er, op basis van een
grondige analyse, plannen gemaakt.
Regeringen moeten daarin uit eigen
budget investeren.

Dan is het belangrijk snel een eerste succes te behalen. Dat geeft een extra impuls
aan samenwerking: het inspireert donoren
en investeerders om bij te dragen. En succes initieert meer succes: succes vieren
geeft nieuwe energie voor toewerken naar
het volgende succes.

Politiek moet gaan over mensen

Neem het voorbeeld van Ivoorkust. Na
een geschiedenis van interne spanningen
en burgeroorlog wil de huidige regering
mensen weer perspectief bieden en de volgende generatie in vrede en veiligheid laten
opgroeien. Ze wil het land omvormen tot
een baken van hoop voor omringende landen. De beste investering is investeren in
goed onderwijs (duurzaam doel 4), maar
wil dat effect hebben, dan moet er ook
worden geïnvesteerd in goede voeding
(duurzaam doel 2, en hersenontwikkeling!)
en moeten ook meisjes naar school (gendergelijkheid, duurzaam doel 5). Dan zijn
vrouwen gezonder zwanger en overlijden
er minder kinderen. Dan weten vrouwen
van family-planning en blijven gezinnen
kleiner, zodat er minder monden gevoed
hoeven worden. Dan kunnen vrouwen een
beter huishouden voeren, en zo met hun
gezin uit de armoede ontsnappen (duurzaam doel 1).
Daarnaast zet de regering in op fatsoenlijke banen en economische groei (duurzaam
doel 8), want alleen met investeren in de
menselijke infrastructuur breng je een land
tot ontwikkeling.
De duurzame doelen hangen sterk samen.
Om ze te bereiken moet de politiek – daar
en hier – mensen centraal stellen, níét
macht en persoonlijk gewin.

Samenleving en samenwerking

De samenleving moet de regering vervolgens aan haar beloften houden – een
taak voor maatschappelijke organisaties.
Zij kunnen, onder meer via social media,
invloed uitoefenen. SUN heeft daarvoor
al 2200 ngo’s samengebracht die zich
actief inzetten voor de goede zaak, door
in de haarvaten van de samenleving en in
samenwerking met traditionele leiders aan
capaciteitsontwikkeling te doen.
Regeringen moeten bereid zijn tot samenwerken, allereerst tussen departementen.
Uit ervaring weet ik dat dat niet meevalt.
Maar wil je willekeurig welk van de
(samenhangende) duurzame doelen bereiken, dan zúl je moeten samenwerken.
En je zúlt samen aan de duurzame doelen
moeten werken, wil je ooit het migratievraagstuk oplossen.
Regeringen moeten ook samenwerken met
maatschappelijke organisaties. Dat vinden
wij vanzelfsprekend, maar Nederland
is daar vrij uniek in. In andere landen is
overleg tussen een organisatie als VNONCW en een departement ondenkbaar.
Er mist fundamenteel vertrouwen, de
ander is altijd verantwoordelijk voor het
probleem. Nederlanders hebben
samenwerking in hun DNA – doordat we
samen tegen het water (hebben) moeten
strijden!
We moeten de samenleving en de planeet
doorgeven aan de volgende generatie. Het
is samenwerken of mislukken. Met armpje
drukken en handelsconflicten gaan we
de wereld niet verduurzamen. Dat klinkt
links, maar ik zie het liever in het kader
van ons rentmeesterschap.
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Gendergelijkwaardigheid

Ik kom in veel landen waar vrouwen een
beroerde positie hebben. Maar zonder hen
gaat het niet lukken. Het is economisch
verstandig om in hen te investeren, hun
dochters naar school (zowel primair als
vervolgonderwijs) te sturen. Dan blijkt ook
het belang van schoolmaaltijden (een kind
op school is een mond minder te voeden)
en van goed sanitair op school (zodat
meisjes naar school blijven gaan als ze gaan
menstrueren) – zaken die bij ons vanzelfsprekend zijn, maar elders voorwaarden
zijn voor het verdwijnen van armoede en
honger en voor vrede en veiligheid (duurzaam doel 16).

Perspectief

We zullen gezamenlijk wissels moeten
omzetten, en ook beseffen dat duurzame
doelen niet alleen gelden voor ontwikkelingslanden. Ook in Europa is werk aan de
winkel. Het zou mooi zijn wanneer kinderen op school over de duurzame doelen
leren. In Pakistan worden er afstudeerscripties over geschreven.
Bedrijven zullen de mentaliteit in hun
bestuurskamers moeten veranderen. Een
deel van de winst besteden aan ‘goed
doen’ valt nu nog onder Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Over tien
jaar zal de kerntaak van een bedrijf
moeten zijn het dienen van de belangen
van de planeet (circulair omgaan met
grondstoffen) en van zijn werknemers
(inclusief zwangerschapsverlof en gelegenheid je kind te voeden op de werkplek). Natuurlijk wil je de consument

12

goed bedienen, maar je moet ook willen
investeren in de samenleving waarin je
onderneemt. Dat vergt een compleet
herschrijven van je business case. En dat
is niet makkelijk. In Colombia zei een
minister: ‘Dat zou ik graag vragen van bedrijven die in ons land willen investeren,
maar ik doe het niet, want dan gaan ze
naar de buren.’

Het is samenwerken of mislukken.
Met armpje drukken en handelscon flicten gaan we de wereld niet verduurzamen . Dat klinkt links , maar
ik zie het liever in het kader van ons
rentmeesterschap.

Bedrijven die willen investeren doen er
verder goed aan te inventariseren waarop
ze in een land kunnen voortbouwen, of ze
kunnen aansluiten bij wat een regering al
doet. Je mag best wat duwen, daar heeft
men respect voor, maar sta ook klaar om
te assisteren. Zorg dat je inbreng deel
wordt van het systeem, en uiteindelijk op
eigen benen verder kan. Als een fantastisch
initiatief stopt wanneer het geld op is, is
dat erg voor de mensen, omdat ze hebben
gezien hoe het beter kan.
Laten we tot slot een voorbeeld nemen
aan Salomo, die in een droom aan God
vroeg om ‘een opmerkzame geest’, zodat
hij bij het besturen van Gods volk ‘onderscheid kon maken tussen goed en kwaad’.
Want: ‘Het beviel de Heer dat Salomo juist
hierom vroeg’ (1 Koningen 3: 9-10).

René Grotenhuis

Interim directeur van
Het Verband van Katholieke
Maatschappelijke
Organisaties (VKMO) en
voormalig directeur Cordaid

Vijf kenmerken van

bezield leiderschap

Hoe moet je bezieling zien in relatie
tot leiderschap? Wat is ‘bezield leiderschap’? Een leider heeft tegenwoordig de handen meer dan vol.
Moet zich de inspectie van het lijf
houden, ministeries en subsidiegevers tevreden stellen, de polepositie
van het bedrijf of de organisatie afdekken, aanvallen op social media
afweren – en o ja, dan ook nog iets
met bezield leiderschap. Grotenhuis
maakt het concreet aan de hand
van vijf kenmerken.

Bezield leiderschap is
toekomstgerichtheid

Dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Veel
leiders grijpen liever terug op het verleden, denk aan Trump (Make America great
again), Poetin (het Tsarenrijk) en Erdogan
(Ottomaanse Rijk) of aan de Brexit (Take
back control). Echt leiderschap richt zich op
de toekomst, denk aan Martin Luther King

(I have a dream), Nelson Mandela’s
regenboognatie, en aan het koninkrijk
der hemelen van Jezus van Nazareth.
De duurzame doelen halen ook de
toekomst naar voren. Ze beogen niet
de voortzetting van iets, maar juist
een breuk met hoe het altijd was. We
moeten dingen anders gaan aanpakken. Zijn we bereid dat onder ogen
te zien? Voorbij het simpele voortbestaan te denken? Onze bedrijven en
organisaties hoeven niet op het hakblok, maar zijn we bereid en in staat
breuken te organiseren?

Bezield leiderschap richt zich
op mensen

Ook dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Steeds meer bepalen systemen
en techniek wat we moeten en mogen. Steeds vaker nemen algoritmes
besluiten. Mensen zijn de zwakste
schakel in het productieproces: ze
maken fouten, houden zich niet aan
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afspraken, en hebben meningen en opvattingen! Van protocollen en regels kun je
beter op aan. Je kunt beter het systeem
dan mensen aan het werk zetten.
Bezielde leiders spreken niet op deze
manier over mensen, als over objecten.
Zij zien hen als subjecten, mensen die hen
ondersteunen bij het bereiken van het doel
van hun bedrijf of organisatie.
Zij hebben bijvoorbeeld respect voor de
Thuishulpen A, mensen die in de thuiszorg onderin het functiegebouw zitten.
Op kleine contractjes, ongeschoold en
laagstbetaald sjezen zij op de fiets naar hun
cliënten, voor wie ze het huis poetsen en een
luisterend oor zijn.
Toen ik in de jaren 90 uit hoofde van mijn
functie een dag met hen meeliep, begreep
ik dat het in de thuiszorg gaat om het
verschil dat zij in hun werk maken, en niet
over de regels of de financieringsvorm.

Ons leiderschap begint wanneer we
ons realiseren wat wij , op de plek
waar we als leiders staan , als heilig
beschouwen , en wat ons , net als het
brandende braambos

Mozes , in vuur

Het eerste jaar dat ik directeur was van
Cordaid heb ik dat aan den lijve ondervonden. We hadden 300.000 donateurs, en
naast een internationaal netwerk ook contacten in Den Haag – iedereen wilde iets
van mij. Na een jaar heb ik daar afstand van
genomen en mezelf de vraag gesteld wat ik
van die veelheid van belangen en wensen
ging maken: Waaraan ga ik leiding geven?
Toen pas werd ik effectief.
Als je naar de 17 duurzame doelen kijkt
(en naar de 169 subdoelen!), dan kan de
samenhang van alles met alles je verlammen.
Mandela, Gandhi en King lieten dat niet
gebeuren. Zij maakten heldere keuzes. Zo
gaat ook bezield leiderschap over focus,
jouw focus en die van anderen: waarop wil
je de aandacht van anderen richten?

Een bezielde leider neemt
verantwoordelijkheid

… in plaats van de macht te grijpen. Al is
macht aantrekkelijk, doordat het een indicator voor succes is geworden: je bent pas
een goede leider als je (politieke, economische of technologische) macht hebt. Dat is
de reden waarom we opgescheept zitten
met Trump, Erdogan en Poetin. Ze zijn een
product van de waarden die we met z’n
allen stimuleren …

en vlam zet.

Een bezielde leider focust en maakt
keuzes

Bezielde leiders verschuilen zich niet achter
de complexiteit van deze of gene kwestie,
achter de vele belangen die meespelen.
Leiders die dat doen, zijn alleen maar bezig
met balanceren om iedereen aan boord te
houden en niet te vallen.
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Moeten we ons daarbij neerleggen?
Verzuchten dat de wereld nu eenmaal zo
in elkaar zit? Dat we niet in een positie zijn
om dingen aan te pakken? Nee, we moeten niet vanuit macht denken, maar vanuit
verantwoordelijkheid.
De duurzame doelen spreken ons aan op
onze verantwoordelijkheid. Het is niet de
vraag of je machtig genoeg bent om de

oplossingen te realiseren (en zo niet, dan
ben je van je plicht ontslagen), maar of je je
verantwoordelijk weet voor jouw bijdrage.

De voorgaande kenmerken staan ook
centraal in het christelijk-sociaal denken.
In onze huidige tijd zijn ze als tegencultuur
dringend nodig. Daarbij kan het archetype
van de leider uit de joods-christelijke traditie, Mozes, als icoon dienen. Hij leidde het
volk naar een nieuwe toekomst. Hij gaf op
tijd het stokje over. Hij pakte zijn leiderschap op toen hem werd gezegd: ‘de grond
waarop je staat is heilig’.

Een mooi voorbeeld daarvan zag ik in
2007 in Zambia. Een parochiegemeenschap had, om het hoofd te bieden aan de
consequenties van de dodelijke ziekte aids,
een buddy-systeem opgezet. Parochianen
bezochten zieken, namen de verantwoordelijkheid voor wezen, en voor ouderen
van wie de kinderen gestorven waren.
Maar het was een arme gemeenschap. ‘Als
je zelf niets hebt, wat doe je dan?’ vroeg
ik hen. Ze antwoordden: ‘Dan delen we
van wat we niet hebben.’ Die verbondenheid, dat is heilige grond. Daar zou je
voor moeten knielen – waarna je aan de
slag gaat langs de lijnen van de eerste vier
kenmerken.

Ons leiderschap begint wanneer we ons
realiseren wat wij, op de plek waar we als
leiders staan, als heilig beschouwen, en wat
ons, net als het brandende braambos Mozes,
in vuur en vlam zet. Net als Mozes zul je het
met enige regelmaat even niet meer weten,
maar net als hij, geef je niet op.

Zodra je in die bezielde stroom probeert
te komen, krijgen al die dingen die moeten
– en die ook echt moeten, ze verdwijnen
niet ineens – een andere betekenis. En dat
is een ontzettende opluchting. Dan weet
je weer waar het echt over gaat, in werk
en leven.

Bezield leiderschap gaat over heilige
grond

Ga dus in jouw organisatie op zoek naar
waarvoor jij heilig ontzag hebt, en geef daaraan mede vorm.

Bezielende

muziek

Muzikale performances
tijdens het diner van Ilse
Roskam en Paul Cherryseed
www.paulcherryseed.com

Christelijk-Sociaal Congres 2018  BEZIELD LEIDERSCHAP

15

16

PS

Behartenswaardige
toegiften van de eerste
twee sprekers, in reactie
op vragen uit de zaal

• ‘We mogen het christelijk-sociaal denken laten meeklinken in het publieke debat,
moeten ons niet in de hoek laten drukken, omdat “het christendom heeft afgedaan”.
Wij hebben wat bij te dragen aan het maatschappelijk debat, namelijk dat de christelijke traditie twee dingen in balans weet te houden, het individu en de
gemeenschap. Het individu, geschapen naar Gods gelijkenis, en de gezamenlijkheid
waarin we deze wereld moeten bewaren. Op basis van dat besef kunnen we onze samenleving met haar meer en meer ontsporende debatten, helpen.’ (Grotenhuis)
• ‘We moeten niet zo in tegenstellingen denken, liever in termen van solidariteit.’
‘Eens met die solidariteit, maar zonder wrijving geen energie en zonder energie geen
beweging. Je moet niet aan tafel gaan zitten en doen of er geen tegenstellingen te overbruggen zijn. Duurzame doelen implementeren is niet voor bange mensen.
Durf die wissel ook om te zetten, dat knarst en piept, maar als het lukt, inspireert
het.’ (Verburg)
• ‘Bij mijn oproep breuken te organiseren kijk ik naar paus Franciscus, omdat hij zich
los weet te maken uit de omklemming van de curie. En omdat hij als Argentijnse paus
geen obsessie heeft met de afkalving van de Europese kerk, zoals die dat was voor
Benedictus. Franciscus kijkt met een frisse blik vanuit een ander continent naar de
kerk. Vertalen we dat naar onze bedrijven en organisaties, dan zegt zijn voorbeeld:
maak je los van de beleidsadviseurs en consultants.’ (Grotenhuis)
• ‘Duurzame doelen gaan niet over pijnlijke keuzes. Dat is een verkeerde voorstelling
van zaken. Ja, je moet een wissel omzetten. Ja, dat plaatst ons even buiten de groep.
Maar dat doen we bewust en we nemen geen genoegen met “nee”. Het zijn keuzes
voor de toekomst. Ik heb er bezwaar tegen dat duurzaamheid altijd pijn zou moeten
doen – je mag dit niet meer en dat niet meer. Nee, er komt altijd wat voor terug,
dat is een weelde! (Verburg)
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Aukje Kuypers

Algemeen directeur van
familiebedrijf Kuijpers
en zakenvrouw van het
jaar 2018

Een bijdrage aan het

oplossen van maatschap pelijke vraagstukken
Aukje Kuypers had nooit echt een
vastomlijnd toekomstplan, ze koos
altijd met haar hart en haar intuïtie.
Ze wil in elk geval dingen doen die
maatschappelijk relevant zijn. Sinds
2013 is ze eindverantwoordelijke in
het familiebedrijf. Kuijpers levert ‘in
het klein’ een bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, door het
ontwerpen, bouwen en onderhouden
van technische installaties in de utiliteits- en industriële bouw, dat wil
zeggen in gebouwen als ziekenhuizen en kazernes, en in fabrieken.

Honderd jaar

In 1921 zijn we honderd jaar installateur.
Tegenwoordig richten we ons vakmanschap vooral op energie en duurzaamheid,
maar die keuze maakten we 50 jaar geleden al: ‘van nature zuinig met schaarse mid-
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delen’ was toen al het motto, binnen
ons bedrijf en bij ons thuis. ‘Lamp uit,
deur dicht,’ het is mij en mijn broer en
zus met de paplepel ingegoten.
Toen ik eindverantwoordelijke werd,
hebben we onze strategie herijkt.
Onze ambitie werd om alleen nog gezonde en energieneutrale installaties
te realiseren, en daarmee bij te dragen
aan gebouwen waar je vrolijk en gezond binnen gaat en liefst met meer
energie weer uit stapt. Gebouwen
kunnen de wereld wel degelijk beter
maken.
De afgelopen jaren hebben we de
voetjes net droog gehouden, net als
veel andere bedrijven in de bouw.
Gelukkig maken we nu weer wat
winst, waarmee we weer kunnen investeren in innovatie.

Energieneutraal is integraal

Om de versnelling naar een klimaatneutraal en circulair Nederland in

2050 te realiseren is samenwerking essentieel. Integraliteit is een voorwaarde voor
energieneutraliteit.
We zijn allemaal vakidioten die willen bijdragen aan een gezonde omgeving om in
te leven, te leren en te werken. Daarvoor
moet je samenwerken met de architect,
de technologisch ontwerpers, de bouwers
en de gebruikers – dat is duurzaam doel
19, partnerschappen.
We werken nu voor het eerst aan een
project waarvan we hoofdaannemer zijn,
dus voor de ruwbouw, de afbouw en de
techniek in het gebouw. Dat vraagt veel
organiseren, en vertrouwen, en vooral:
niet bang zijn om fouten te maken.

Techniek wordt zichtbaarder

Techniek en installatie bleef lange tijd onzichtbaar, achter muren en onder vloeren.
‘Het moet gewoon werken, daar maak
je verder geen woorden aan vuil’ was de
houding van installateurs. Tegenwoordig
mag je techniek meer zien. Kijk maar
omhoog in deze congreszaal: daar ziet
u lichtbakken met de afbeelding van een
wolkenlucht. Dat geeft vitaliteit, doordat
je onbewust het idee hebt dat je buiten
bent. Onze mensen zijn mede daardoor
trotser op hun werk. Dat is hartstikke
leuk.

interesseren voor de bètavakken. Onze
case ging over het digitaliseren van een
operatiekamer, en wel zo dat het onderhoud ervan beter te voorspellen zou zijn,
en zodanig ingepland kon worden dat
operaties gewoon door zouden kunnen
gaan. De organisatoren vonden het een
‘briljante keuze’, want ‘maatschappelijk
relevant’ en ten dienste van de zorg. Wat
mij vooral opviel was dat jongeren zulke
goede denkbeelden hebben.
Daarom wilde ik intern ook heel graag
mensen onder de 25 een podium bieden
om ons als directeuren te vertellen wat
er beter zou kunnen. Ik kreeg dat niet
voor elkaar in de organisatie. ‘Wat weten
zij er nou van, ze komen net van school.’
Daarom juist! Ik moest er zo aan trekken
dat ik het opgaf. Uiteindelijk is het er toch
van gekomen, met een groep onder de
30 – en men zei: ‘Hadden dat maar eerder
gedaan.’

Door techniek in een maatschappelijke
context te plaatsen , geef je het vak
toegevoegde waarde .

Techniek verbindt

… en maatschappelijk relevanter

Als installatiebedrijf werk je nauw samen
met architecten, aannemers en gebruikers.
Je moet dus verbinden en communiceren.

We hebben als bedrijf meegedaan aan de
Eurekacup, een ontwerpwedstrijd voor
jongeren van 12 tot 17 jaar, om hen te

Het akkoord van Parijs dateert van 2015.
Wij adviseren sindsdien in de lijn van dat
akkoord. Inmiddels komt er wetgeving aan
om de doelen te halen. Nu zeggen mensen:
‘Tja, dat vorige advies … nu moeten we
nog eens investeren …’

Door techniek in een maatschappelijke
context te plaatsen, geef je het vak toegevoegde waarde.

Christelijk-Sociaal Congres 2018  BEZIELD LEIDERSCHAP

19

Je moet het gesprek aangaan met je klanten. Maar techneuten zijn niet per definitie
goede communicatoren. Om hen daarin
te ondersteunen hebben we een coach in
dienst genomen.
Ook intern zetten we in op verbinden.
Iedere maand gaan mensen bij elkaar zitten, om over een thema in gesprek te gaan.
Zonder actiepunten vooraf, daar moesten
mensen wel aan wennen. Maar het werkt
heel goed: mensen pakken spontaan dingen
aan, en nemen uit zichzelf verantwoordelijkheid.
We zijn de afgelopen jaren blijven investeren in de ontwikkeling van onze mensen,
met als doel dat de medewerker er beter
van wordt. Dat is ook goed voor het bedrijf. Daarbij vinden we het belangrijk dat
mensen met en van elkaar leren.

Andersdenkers

Het is verder goed voor het bedrijf wanneer er ook mensen werken die opdrachten niet vanuit de geijkte hoeken bekijken,
en die ze met hun creativiteit naar een
hoger plan tillen. Ik doel daarbij op mensen
die het wat lastiger hebben. Bijvoorbeeld
een militair die behoefte had aan een veilige werkomgeving, de kogels niet meer
om zijn oren wilde horen fluiten. Of
een Syrische statushouder die technisch
tekenaar is. Zijn Nederlands is nog niet
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perfect, maar het gaat steeds beter, doordat hij iedereen vraagt Nederlands met
hem te spreken. Dat gaat allemaal niet in
hallelujastijl, maar het gaat goed. Het is
belangrijk dat een bedrijf ruimte biedt aan
mensen met een afstand tot arbeidsmarkt
(50-plussers, mensen met een beperking),
ook al is de begeleiding een vak apart.

Duurzame doelen

Privé bouw ik een circulair en duurzaam
huis – en ik raap dagelijks zwerfvuil op.
Een leeg sigarettenpakje dat ik even snel
in de auto had gegooid, kwam me wel
op een verontruste blik van mijn man te
staan: ‘Auk, we moeten praten, wat is
dit?!’
Onze ambitie is, als gezegd, enkel nog
gezonde en energieneutrale installaties te
realiseren. Zo draagt ook de bouw bij aan
circulariteit. Kuijpers blijkt op elf van de
zeventien duurzame doelen dagelijks een
bijdrage te leveren (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 en 17).
We werken dagelijks aan gebouwen, installaties en productieomgevingen, maar
tegelijk realiseren we samen een droom
of een ambitie. We leveren een bijdrage
aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. Dat verbindt. En door die
verbondenheid komen we verder.

Dialoogtafels

Ervoor vechten is

makkelijker dan ernaar
leven
In twee rondes gingen congresdeelnemers rond de tafel om te spreken
over een duurzaam doel. Wat kun
jij zelf en wat kan jouw organisatie
doen aan de verwezenlijking van
dit doel? We verzamelden de tafellopertjes waarop deelnemers trefwoorden schreven en selecteerden
de concreetste en aansprekendste
acties en de meest motiverende
motto’s.
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• Een vluchtelingengezin
ondersteunen – en dat
volhouden
• Oerwoud aan procedures
voor toeslagen ‘kappen’.
2% die misbruik maakt
van toeslagen verpest
het voor de andere 98%.
Deregulering  juridisering
• Tv-serie als ‘Schuldig’ =
bewustwording

• Bijna geen vlees eten
• Eten niet weggooien,
voedselbank
• Vliegen  klimaat 
honger, DUS minder
vliegen!

• Focus op welzijn bevordert
gezondheid, verbinding met
en aandacht voor andere
mensen = cruciaal.
• Accepteer ook ‘zuster
dood’.
• Hart hebben voor mensen
met een ziekte.
• Gezonde scholen (rookvrij,
kantine, herkenning armoede, diversiteit, plek voor
iedereen, groen)
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• Goede onderwijzer =
wonderwijzer
• Kleinschaligheid 
Wisselwerking tussen leraar
en student
• Betrek ouders bij onderwijs kinderen, in gemeenschapsvorm i.p.v. ‘moetjes’
• Bezield onderwijs, meer
ruimte voor bronnen van
bezinning (religie, filosofie,
kunst)
• StuFi herstellen, tussenjaar stimuleren

• Mannen als woordvoerder/rolmodel op thema
gelijkwaardigheid m/v
• In de media typische
vrouwenvragen afschaffen
– of aan iedereen stellen
• Niet overdrijven  balans
Deuren klemmen

• Tanden poetsen, kraan
uit!
• In NL hebben we het goed
voor elkaar, in armere landen valt heel veel te doen.
• Scheiden drink- en regenwater  wc doorspoelen
met regenwater
• Douche: warmte- en
waterterugwinning
• Afbreekbare medicatie
Sanitatie m/v apart!
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• Schaarste DUS keuzes
maken
• Gezond eigenbelang,
genieten van genoeg
• Was buiten drogen, fiets
naar ’t werk, groen openbaar vervoer
• Aanbesteding collectieve
inkoop groene energie voor
scholen

• Fatsoenlijke banen en
fatsoenlijke economische
groei vraagt om zakelijk
-menselijk organiseren
• Collectieve intelligentie
aanboren vraagt om lef en
dialoog
• Volwaardige, fatsoenlijke
banen = politieke keuze,
gezien ontwikkeling digitalisering en robotisering
• Primair proces non-profit
niet outsourcen: verbod op
zzp-verpleegkundigen en
-docenten
• 50-plussers werven.
• Je kassabon is je stembiljet.

• Duurzame menshouderij
• Voedselbos
• Investeringen in duurzaamheid van gebouwen
niet beperken tot huidige
eigenaar  objectgericht
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• Jongeren betrekken bij
politiek, waardering geven
voor (huishoudelijk) werk
• Flexbanen bedreigen
laagopgeleiden
• Musea als witte
bolwerken
• Wat doe je zelf? Mensen
voor de maatschappij te
ingewikkeld is, praktisch
helpen

Aan deze tafel nodigde
de gespreksleider de
groep na afloop uit
hun handtekening onder de concrete voornemens te zetten

• Bereidheid consequenties
te aanvaarden van verdichting stedelijke bewoning 
extra kosten bouwfysische
maatregelen voor privacy
• Tiny houses, united
wardrobe, oogst moestuin
delen, samen plekje groen
onderhouden, tegels uit de
tuin: Operatie Steenbreek

• Duurzaamheid niet alleen
voor ‘happy few’
• Fairtrade label gemeente
• Minder vlees eten, kinderkledingbeurs, reparatiecafé,
fairphone
• Serviceconcepten: geen
eigendom, maar dienst
• Geen overbodige spullen
kopen, ontspullen, zuinig
zijn met alles van waarde
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• Bereid je erop voor dat
het ongemakkelijk wordt
• Eindelijk zonnepanelen
(persoonlijk of collectief)
• Rij geen (of alleen een
schone) auto, bouw energieneutraal, vlieg weinig, geeft
medewerkers ov-kaart, let
op kopieer- en printgedrag,
douche koud & act local

• Water (oude beken) terug
in steden  verkoeling en
vergroening
• Plastic troep op het
strand? zet foto ervan op
Facebook en ruim het op
• Zeldzame vissoorten niet
kopen, kies voor duurzaam
gevangen vis

• Koppel duurzaamheid
aan zingeving, christenen
lopen achter
• Geen onnodig drukwerk
(congresmap?), minimaal
FSC-kwaliteit
• Bijenstrategie
• Als opa beter mijn positie
innemen
• Meer ruimte voor duurzaam ondernemen & meer
vertrouwen in economisch
verkeer
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• Vredes- en
rechtvaardigheidseducatie
• Goede rechters opleiden
• Melting the heart i.p.v.
melting the ice

• Als groep bedrijven een
maatschappelijk probleem
adopteren – kies wel een
concreet project!
• Speeddaten met christelijk-sociale zzp’ers
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New Dutch Connections wil jonge (ex)
vluchtelingen inspireren en motiveren om
opnieuw in zichzelf te geloven. De stichting
biedt hun in samenwerking met bedrijven
workshops aan, koppelt hen aan coaches en
maatjes en organiseert unieke ontmoetingen, bijvoorbeeld rond de theatervoorstellingen die zij produceren.
Daarom begon de voorstelling met 8 vrienden van Bright, jonge (ex)vluchtelingen, die
zich voorstelden met naam, leeftijd en land
van herkomst, en uitspraken wat hun droom
was. Daarom ook eindigde de voorstelling
met een ronde waarin Bright probeerde
deze jongeren te koppelen aan iemand die
hen zou kunnen helpen bij een eerste stap,
hoe klein ook, naar de verwerkelijking van
die droom.
De volgende dag benoemde de dagvoorzitter het ongemak dat dit met zich meebracht,
maar anderen legden de link met de kern
van de voorstelling.
www.newdutchconnections.nl

28

Bright O.Richards

Muziektheater
The Bright Side of Life
Een bij vlagen grappige, gênante
en gruwelijke voorstelling over een
acteur die zijn thuisland, waar hij
beroemd en geliefd is, moet ontvluchten en wie het lukt om zijn
talenten, ondanks de bureaucratie
van de asielprocedure, weer te
laten opbloeien – wat heel mooi
verbeeld werd door een lichtje dat
Bright, met zijn handen er beschermend omheen, voor zich uit droeg.
Enkele momenten uit de voorstelling:
• Zijn of niet zijn. Er mogen zijn of er niet
mogen zijn …
• Het gaat zo goed met mij dat ik mij
zorgen maak over de aftrek van de
hypotheekrenteaftrek.
• Als je van toegevoegde waarde bent, zijn
er geen grenzen.
• Ik ga op reis en ik neem mee …
Ik ga op de vlucht en ik laat achter …
… de graven van mijn voorouders

Theatermaker en oprichter
van de stichting New Dutch
Connections, en
Oleg Fateev, bajan-speler
(banjan is de Russische
variant van de accordeon)

… het huis van mijn vader, waar vreemden naartoe komen en familie worden …
• ‘Kijk, een neger op klompen!’ En
toen begonnen mensen mij verhalen te
vertellen.
• Ik had mijn verblijfsvergunning. Mijn
land was naar de kloten, maar ik had
mijn verblijfsvergunning …
• Niet daar waar je vandaan komt, maar
daar waar het goed met je gaat, is je
thuis.
• Oleg Fateev begeleidde zichzelf bij
een gezongen versie van het gedicht van
Dylan Thomas ‘And death shall have no
dominion’: Though lovers be lost love
shall not; / And death shall have no dominion.
Dat sloot prachtig aan bij de woorden van
Bright, die had verteld over de dood van
zijn zus, maar besloot met: ‘Mijn liefde
voor vrijheid bracht mij hier. Nu houdt de
liefde mij hier.’
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Overweging
Adem van God, vernieuw

Saskia van
Meggelen

Preses Protestantse Kerk
in Nederland

ons bestaan

Brené Brown, de bekende Amerikaanse
hoogleraar maatschappelijk werk en
motivational speaker, heeft onlangs een
nieuw boek gepubliceerd, Dare to lead.
Interessant: durf leiding te geven. Daarin
laat ze zien dat je voor leiding geven moed
nodig hebt, maar dat het 100% te leren is.

medewerkers te enthousiasmeren, te
motiveren, zo voor te gaan dat ze het
beste uit zichzelf halen en een goede
bijdrage leveren aan de organisatie.
Maar bezielen kun je alleen als je ook
zelf bezield bent.

Ik ben het met haar eens. Goed leiding
geven vraagt om durf en moed. Het is ook
een uitdaging: je komt taaie dingen tegen
die je zult moeten aangaan en overwinnen.
Maar of je het 100% kunt leren?

Bezield leiderschap vraagt ook naar
de eigen bronnen van de leider, naar
de innerlijke drijfveer waarmee je je
functie vervult. Op dat terrein zullen
we altijd leerling blijven, moeten we
misschien ook wel leerling blijven.

Het thema van dit congres is bezield leiding geven. Je wilt bezielend leidinggeven,
daarom vraagt deze tijd. Er is een verschil
tussen bezield en bezielend leidinggeven.
Voor bezielend leidinggeven bestaan tips
en tricks waarmee je een eind komt, inzichten en een bepaalde houding om je

Het Bijbelse beeld voor de leider is dat
van de herder. Psalm 23 gaat over de
Heer als herder, en Jezus past dit beeld
toe op zichzelf als Hij zich de goede
herder noemt. In plaats van die Psalm
koos ik liever voor 1 Petrus 5, waar

Herder
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het beeld van de herder wordt toegepast op
de leiders van een kerkelijke gemeente. Het
kan wat stevig overkomen, maar er staan
wijze lessen in.
Leiding geven, zegt de apostel Petrus, doe
je niet gedwongen, maar vrijwillig. En niet
om er zelf beter van te worden, maar met
belangeloze toewijding. Leiding geven en
belangeloosheid lijken met elkaar in tegenspraak. Leiding geven gaat in onze tijd
veelal om targets halen. Leiders zweven
boven het voetvolk en bedelven het onder
opdrachten. Medewerkers voelen zich
onder druk gezet en haken innerlijk af,
doen alleen nog wat moet. Leiderschap is
tegenwoordig vaak ook een technisch ingevulde functie. De grote baas bij de politie
hoeft geen straatagent te zijn geweest, een
verpleeghuisdirecteur nooit een patiënt
te hebben verschoond. Als dit soort managers spreken over scores die moeten
worden gehaald, wringt dat.

werk niet met hart en ziel doen, en die
zich uit in gemopper. Ik denk ook aan het
elkaar aftroeven om hogerop te komen. En
aan misbruik van macht. We horen over
seksueel misbruik en dat is verschrikkelijk,
maar nog navranter is de doofpotcultuur
waarin misbruikers de hand boven het
hoofd gehouden wordt!
Bij kwade invloed van buitenaf denk ik
aan concurrenten die het net even anders
doen dan jij. Om dan je eigen hoge standaard vast te houden en je eigen doelen
voor ogen moet je stevig in je schoenen
staan en blijven geloven in waar je voor
staat.

B ezield leiderschap vraagt ook naar
de eigen bronnen van de leider , naar
de innerlijke drijfveer waarmee je je
functie vervult.

Op dat terrein zullen

we altijd leerling blijven , moeten we
misschien ook wel leerling blijven .

Een leider naar Bijbels perspectief heerst
niet. Hij verheft zich niet boven zijn mensen, maar staat en gaat naast hen, geeft het
goede voorbeeld, zegt Petrus.

Brullende leeuw

Tegelijk heeft leiderschap gezag nodig.
Ervaringskennis die jongeren inspireert. Je
moet een visie hebben. En je moet waakzaam zijn, want er gaat een vijand rond die
als een brullende leeuw op zoek is naar
prooi. Er zijn kwade invloeden van buiten
en van binnen die je organisatie verzwakken en dan moet je durven optreden, stelling durven nemen.
Bij kwade invloed van binnenuit denk ik
aan de ontevredenheid van mensen die hun
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Buikpijn

Van Jezus wordt gezegd dat Hij met ontferming bewogen was toen Hij de scharen
zag, omdat ze als schapen zonder herder
waren. Het Griekse woord voor ontferming zegt eigenlijk: Jezus had er buikpijn
van.
Het hoofd is zeker belangrijk voor leiders.
Ze moeten hun verstand gebruiken. Ook
hun hart – hun passie en enthousiasme –
zijn van belang. Maar ten diepste gaat het
om de buik. Niet om de onderbuik van
meegaan met wat maar geroepen wordt,
als een bootje stuurloos dobberend op de
zee van de waan van de dag. Het gaat om

de buik waar je de pijn van ontferming,
van empathie, compassie en medelijden
voelt.
Kijk eens ‘vanuit je buik’ naar de mensen in
je eigen organisatie. Van de Goede Herder
wordt gezegd dat hij de zijnen kent, weet
wat er in hen omgaat en dat serieus neemt,
er werk van maakt. Dat zij tot hun recht
komen is zijn diepste verlangen. Welke gut
feeling geeft jouw organisatie jou?
Als je merkt dat er in je organisatie geen
goede cultuur heerst, vraagt het moed om
dat aan te pakken. Mogelijk ontmoet je kritiek en tegenstand. De leider kan ook een
lijder worden. Een van de grootste leiders
van deze tijd, de paus, zien we worstelen
met zijn taak, en lijden. Aanpakken wat je
nodig acht kan ook jou iets kosten. Bewaar
je de lieve vrede of durf je risico’s te nemen, je eigen positie op het spel zetten als
dat nodig is?

Ademsteun

Leven vanuit de buik heeft nog een aspect.
Zangers weten het: bij zingen komt het aan

op je buikademhaling. Die geeft de ademsteun die nodig is om vloeiend te zingen.
Wij hebben, als het erop aankomt in ons
leidinggeven, ademsteun nodig. Onze adem
komt van God, Hij geeft ons Geestkracht.
Adem van God, vernieuw ons bestaan. Leven
vanuit de buik als beeld voor een leven dat
is aangesloten op de adem van God. Leven
in verbondenheid met de Eeuwige, met het
hogere, dat biedt ook onze eigen christelijke traditie: laten we onze christelijke bronnen als stille tijd, meditatie, gebed, de Tien
Woorden, de gouden regel koesteren!
Leven op de adem van God. Het brengt
ons in grazige weiden en aan wateren der
rust, om dan toch Psalm 23 even aan te
halen. Je wordt er stevig van, ontvangt
verdieping, focus, moed. Het bewaart je bij
belangrijke Bijbelse principes als eerlijkheid
en rechtvaardigheid.
We hebben daarbij ons grote voorbeeld
Jezus Christus, de Leider die een Lijder
werd en daarmee ons aller Bron van leven. In zijn spoor zullen we een bezield en
evenzeer bezielend leider zijn.

Muzikale

begeleiding
Frits de Zwaan op de piano
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Bas Jurres

Ondernemer en voorzitter
van de Nederlandse afdeling
van de Club van Rome

Van denken versus doen
naar verstillen, inzien

en experimenteren

Jurres opent met de zaal te bedanken voor de energie die hij er ervaart. ‘Als mensen iets willen doen,
gaat het bruisen.’ Hij benoemt ook
het conflict tussen zijn beide petten, ondernemer en voorzitter van
de CvR in Nederland. ‘De Club van
Rome is namelijk een denktank.’ Zijn
lezing gaat over zijn persoonlijke
worsteling die twee te verenigen.
Als ik vraag wat uw associaties zijn bij de
Club van Rome – jaren 70, Tinbergen,
Einde aan de groei, Grenzen aan de groei,
Duurzaamheid, Pessimisme, Idealisme,
Uitputting, Grondstoffen – dan komt er
een heel diverse melange van beelden.
Toen ik pas voorzitter was geworden
van de Nederlandse afdeling, ging ik naar
een CvR-bijeenkomst in Berlijn. Ik ben de
eerste Nederlandse voorzitter die geen
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wetenschapper is. Ik heb daar toen
kort gesproken, ingebracht dat je je
als mens soms lamgeslagen voelt, niet
meer weet wat je moet doen, wanneer zoveel mensen zeggen te weten
wat er moet gebeuren. Het is dan
vooral van belang verbinding te zoeken en partijen bij elkaar brengen.
Maar hoe harder ik dat vervolgens
probeerde, hoe moeilijker dat leek
te zijn. Er was een heftige situatie in
mijn privéleven voor nodig om het
licht te zien. Ik had zelf iets te leren.
Je moet de wijsheid opbrengen om
eerst maar ’s gewoon te luisteren.
Niet meer op een podium te klimmen
en te zeggen: dit is het probleem en
zo moet het worden opgelost, maar
te vragen: hoe zouden we het kunnen
oplossen?

Terug naar de bron

We besloten terug te keren naar de
bron, naar degenen die in de jaren 70

aan de wieg van het rapport stonden. En
vanuit het urgentiegevoel van toen te antwoorden op de vraag wat op dit moment in
essentie nodig is. We zitten nu twee jaar in
dat proces.
En toen kwam ik thuis in een scheiding
terecht. Terwijl mijn gezin de hoeksteen
van mijn leven was, en het woord scheiding
niet in mijn vocabulaire voorkwam. Ik heb
daar veel van geleerd. Pas deze zomer heb
ik het laten binnenkomen. Vijf bedrijven en
twee kinderen – dat combineert moeilijk.
Ik had geen controle meer over alles, niet
overal meer energie voor. Ik moest dingen
loslaten. In de ruimte die toen ontstond,
bloeiden mooie nieuwe dingen op. Ik heb
niet zo veel tijd, misschien heb ik betere
dingen te doen, en moet ik het leven in alle
glorie en pijnlijkheid doorleven. En dat ook
doortrekken naar mijn leiderschap.

We willen leren door experimenteren.
Voorheen raadpleegden we veel
experts , maar die praatten vanuit hun
mind. N u vragen we mensen vanuit
henzelf mee te praten , mee het experi ment aan te gaan . A ls je het zelf niet
aangaat, gebeurt er niks .
Afgelopen zomer ben ik met een groep
CEO’s naar de VS geweest. We zijn met
indianen de bossen in getrokken, zonder
telefoon, en hebben er de verstilling opgezocht. Dat was mooi, en zwaar. We gingen
een hele dag stilte-wandelen. Prima. Saai,
maar prima. Het duurde ongeveer 2,5 uur
voor het stil was in mij. Niet praten, prima,
maar in mijn hoofd kwam zoveel boven. Aan
het einde van de trip waren heel veel dingen
zoveel duidelijker geworden. Vanuit de ver-

stilling tot inzichten komen en dan handelen
– heel waardevol.

Het hele verhaal

Graag noem ik een aantal projecten: de
Ocean Cleanup van Boyan Slat, World
Cleanup Day en de zogenaamde Ecosystem
Restoration Camps, waar van beschadigde
landschappen weer biodiverse ecosystemen
worden gemaakt. Het zijn goede projecten, die ook nog eens big business zijn.
Gezamenlijke noemer ervan is opruimen
en herstellen, én zorgen dat het niet weer
gebeurt.
We hebben de neiging succesverhalen te
vertellen. Over de worstelingen die eraan
voorafgaan en die achter de schermen worden uitgevochten, wordt vaak niet verteld.
Dat zou wel moeten. Het completeert het
verhaal.
Zoals bij de genoemde projecten ook wordt
gewerkt aan het wegnemen van de oorzaak
van de problemen, zo moet je dat bij jezelf
ook doen, met een ‘innerlijke cleanup’.
Je kunt dingen niet alleen met je hoofd najagen, je moet ze ook in je hart voelen.
We willen leren door experimenteren.
Voorheen raadpleegden we veel experts,
maar die praatten vanuit hun mind. Nu
vragen we mensen vanuit henzelf mee te
praten, mee het experiment aan te gaan.
Als je het zelf niet aangaat, gebeurt er niks.
Zo leren we door te experimenteren. En er
mag gezegd worden dat we het niet weten.
Maar we doen het wel!

Zin

Veel millennials struggelen met de vraag wat
hun leven purpose geeft. Dat kan duidelijk
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worden wanneer je jezelf de vraag stelt
wat je zelf hebt op te ruimen. Wanneer je
je realiseert wie en wat je kunt vergeven.
Wanneer je je trots opzij weet te zetten.
Mensen hebben de neiging dingen vast te
houden. Kijk maar hoe we willen vasthouden aan gas en fossiele brandstoffen.
Loslaten is lastig, maar de moeite is nodig.
Wat gebeurde er na de watersnoodramp?
Toen lag er na drie maanden een plan.
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Wijsheid blijkt vaak ook dichtbij te vinden
te zijn. In een gesprekje met mijn zoon
over sterfte onder vogels werd me dat
heel duidelijk. ‘We moeten het tegen de
mensen van het nieuws zeggen.’
De duurzame ontwikkelingsdoelen lijken
zo groot en zo ver van je bed, maar stel
jezelf de vraag: Wat kan ik voor iemand
doen? Waar mag ik voor gaan staan? En
wat heb ik op te ruimen?

Ben Tiggelaar

Onafhankelijk schrijver,
spreker en
gedragswetenschapper

De Ladder: drie stappen

naar verandering

Vanuit zijn achtergrond van
gedragswetenschapper sprak
Tiggelaar over het specifieke gedrag
waarmee mensen doelen halen.
En over hoe je mensen zo kunt
ondersteunen dat ze dat gedrag
volhouden.
Zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, poeh … Doelen kunnen je soms flink
ontmoedigen. Waar begin ik? Wat moet
ik concreet doen? En hoe houd ik het vol?
Eerst een persoonlijk verhaal.

Een zeer effectief leidinggevende
dakloze

Laatst stond ik op station Utrecht op mijn
trein te wachten, toen er een man op me af
stapte. ‘Mag ik iets vragen?’ Hoe is hij door
de poortjes gekomen? flitste het door me
heen. ‘Ja hoor, vraag maar raak.’ ‘Wilt u met
mij naar de kiosk lopen? Ik zou graag een
broodje kopen, maar ik heb geen geld.’ Ik

zou er mijn trein niet door missen, dus
vooruit. Eenmaal in de kiosk vroeg hij:
‘Mag ik ook twee broodjes?’ Ik rekende twee broodjes af. Hij pakte ze van
de balie en zei: ‘Ontzettend bedankt.’
Nou, als helpen zo makkelijk is, wil ik
het wel vaker doen, dacht ik … Maar
toen in de trein de NS-medewerker
tegen me zei: ‘Dat was heel mooi wat
je daarnet deed.’ kwam de nuchtere
Oost-Groninger in mij boven. Ik antwoordde: ‘Het was vooral heel knap
van die dakloze meneer. Hij gaf mij
effectief leiding, benoemde precies
welk gedrag hij van mij verwachtte,
en rondde het netjes af.’

De ladder

Ik ben inmiddels ongeveer 30 jaar
met dit onderwerp bezig. Je hoopt
dat je je boodschap in een steeds
eenvoudiger model kunt overdragen.
Dat mensen zeggen: ‘Ja, zo ervaar ik
het ook. Fijn dat het zo wordt neer-
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gezet.’ Het model van de ladder komt daar
dichtbij.
Mensen stellen doelen. Daarvoor moeten
ze in actie komen, bepaald gedrag gaan
vertonen. Dat gedrag komt niet vanzelf,
dat moet je ondersteunen. Die drieslag –
doel, gedrag, support – kun je weergeven
in een ladder, met doel op de bovenste
sport, gedrag op de sport daaronder en
support op de onderste sport.
In de sociale psychologie en de bedrijfskunde is op die drie terreinen veel onderzoek
gedaan: Hoe formuleer je doelen die haalbaar zijn? Hoe formuleer je gedrag zo dat
mensen gemotiveerd worden en op gang
komen? Wat is daarbij helpend?

worden en contraproductieve maatregelen
nemen (Rosling was een Zweed, meer nog
dan Oost-Groningers zijn Zweden nuchtere mensen). Laten we ons afvragen wat
verbetering brengt, wat werkt, en daar
meer van doen, ons dát ten doel stellen.
Meisjesonderwijs zet bijvoorbeeld zoden
aan de dijk.
Er wordt wel gezegd dat je jezelf big hairy
audacious goals moet stellen. Daar is niks
van waar. Doelen die boven je krachten
gaan? Niet doen. Beter is het om jezelf het
voor jou hoogst haalbare doel te stellen.
Daarover schreef Edwin Locke in zijn goal
setting theory.

L aten we ons afvragen wat verbetering brengt, wat werkt, en daar meer
van doen , ons dát ten doel stellen .

Doel

In veel organisaties worden geen heldere
prioriteiten gesteld. De doelen zijn vaag
(verbinding, de klant centraal). Dat is expres, want helderder formuleren levert
ruzie op in de directie …
Hoe kies je je doel? Daarvoor verwijs ik
graag naar het boek Feitenkennis van hoogleraar Internationale gezondheid Hans
Rosling. Lees het, het is een eyeopener!
Kern van zijn boodschap is dat het in de
wereld op allerlei terreinen beter gaat dan
de meeste mensen denken. Er zijn problemen, maar laten we niet het vertrouwen
verliezen, en zeker niet radicaal-activistisch
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Gedrag

Ik heb de mazzel dat ik allerlei mensen mag
interviewen. Zo sprak ik ooit Icek Ajzen,
een emeritus hoogleraar Sociale psychologie, bekend van zijn Theory of planned
behaviour. Ik vroeg hem hoe het toch komt
dat veel gewénste veranderingen tóch
mislukken. Hij antwoordde dat je, om te
slagen, allereerst het gedrag dat je wilt zien
moet definiëren. Hoewel dat heel belangrijk is, wordt dat verbazingwekkend weinig,
lees bijna nooit gedaan. Als ik een manager

vraag een voorbeeld te geven van wat
mensen meer moeten gaan doen, dan krijg
ik antwoorden als ‘proactief zijn’ of ‘lef
tonen’. Dan zeg ik: ‘Klinkt mooi, wil je het
eens voordoen?’ ‘Jij altijd met je voordoen,’
ergeren ze zich dan, ‘kunnen we nu verder?’ Dan zeg ik: ‘Als jij het niet kunt voordoen, kan ik het niet nadoen.’ Want dat is
de versimpelde definitie van gedrag: gedrag
is alles wat je kunt voor- en nadoen.
De crux is: wil je effectief gedrag, formuleer het gewenst gedrag dan zo concreet
en helder mogelijk. Bedenk daarbij dat
mensen pas doorzettingsvermogen laten
zien, als ze dingen doen die ze leuk vinden
en waar ze goed in zijn. Al dat gepraat over
wat we moeten doen is onzin. We moeten
vooral heel veel verschillende dingen doen.
Dit kan ik, dat kan jij.

Support

Mensen komen niet vanzelf tot nieuw gedrag. Als leider moet je daar dingen voor
doen. Daarover schreef de Israëlische
psycholoog en grondlegger van de gedragseconomie Daniel Kahneman. Het
is het beste idee ooit in de psychologie
geformuleerd, en het komt voort uit het

denken van de sociaal-psycholoog Kurt
Lewin: elk gedrag dat mensen vertonen is
de resultante van drijvende en remmende krachten. Met andere woorden: als
je wilt dat mensen iets doen, kun je gaan
duwen en trekken, maar dat werkt niet.
Wat wel werkt is je afvragen wat mensen
tegenhoudt – dat klinkt simpel, maar als
een 80-jarige het zegt, dan mag ik het ook
zeggen – om het ze vervolgens zo makkelijk mogelijk te maken door die belemmeringen weg te halen. Dat deed die dakloze
op het station ook! En dat doet stichting
Present, door mensen de mogelijkheid te
geven precies op te geven hoeveel tijd ze
wanneer voor welke vrijwilligersklussen
beschikbaar hebben.

Wat wel werkt is je afvragen wat
...

mensen tegenhoudt

Verder worden mensen gemotiveerd als ze
progressie ervaren – Harvard-hoogleraar
Teresa Amabile publiceerde erover in haar
Progress Principle: maak progressie zoveel
mogelijk zichtbaar.
Dus: Wat kun je doen? Een kind sponseren
in een ander land. Wij maakten de fout dat
we een jongen sponsorden. Maar hij is inmiddels afgestudeerd en werkt bij een bank,
terwijl hij eerst op een vuilnisbelt ‘werkte’
– dat is progressie. En doordat de druk van
zijn opleiding eraf ging, konden zijn zussen
ook naar school. Zij hebben allebei de
Highschool in Dandora, Nairobi afgemaakt.
Ben Tiggelaar, De ladder. Waarom veranderen zo moeilijk is én … welke 3 stappen wel
werken, Soest: Tyler Roland Press (2018).
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Yvonne
Zonderop

Journalist en schrijver van
'Ongelofelijk'. Een persoonlijk verhaal over de verrassende comeback van religie

Column
Christelijke inspiratie
Als u mij 10 jaar geleden had voorspeld dat
ik hier over christelijke inspiratie zou spreken, had ik u ongelovig aangestaard. Ik ben
niet kerkelijk en niet gelovig. Maar ik heb
mij de laatste jaren wel gerealiseerd dat de
christelijke erfenis belangrijk is, ook voor
wie niet belijdt.
Dat inzicht sprak voor mij lange tijd niet
vanzelf. Ik groeide op in een wederopbouwgezin in Rijswijk, bij Den Haag. Mijn
ouders waren katholiek, dus gingen we
naar de katholieke lagere school, de katholieke sportvereniging, de katholieke bakker
en groenteboer. En op zondag, met tegenzin, naar de rooms-katholieke kerk.
De jaren 60 gingen niet aan Rijswijk voorbij. De autoriteit van de kerk brokkelde
snel af. Meneer pastoor probeerde het
nog te redden met een beatmis in de
Bernadettekerk. Maar toen de kapelaan er
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vandoor ging met de vrouw van de
koster, was het vonnis geveld. Hoe
kon de kerk gezag uitoefenen, als ze
zelf niet naar haar leer handelde?
En zo vertrok mijn familie, en vele andere, stilletjes uit de kerk. Niet met
grote gewetensconflicten, zoals sommige protestanten, meer omdat het
niet meer hoefde. Mijn vader stemde
geen KVP meer. De katholieke zuil
viel uiteen, bij gebrek aan overtuiging.
In de jaren 60 en 70 nam men niet
zozeer afscheid van het geloof of van
God, maar van een sociaal construct.
Door de verzuiling was godsdienst
voor velen gelijk komen te staan
met regels, geboden en vooral ook
vérboden. Niet langer stond die voor
betekenis, inspiratie, genade en het
hogere.
Daarin zijn we vervolgens doorgeslagen. Het werd bon ton om te denken

dat wie geloofde zijn verstand op nul had
gezet. Religie werd iets voor achter de
voordeur: prima als je gelooft, maar val
ons er niet mee lastig. Alsof geloof niet
ook een manier is om in het leven te staan,
iets om naar te handelen. Religie heeft
naast een particuliere wel degelijk ook een
publieke dimensie. Geloof maakt dat je
sommige dingen doet, andere dingen laat.
Het geeft mede richting aan je cultuur en
aan je waardenpatroon. Het belang van
religie overstijgt het belang voor het belijdend, belevend individu.
Ik ben daar gaandeweg achter gekomen.
Betrapte mezelf op gevoelige reacties
op schilderijen van Leonardo da Vinci, El
Greco, Rembrandt, boeken van Marilynne
Robinson, muziek van Bach en Aretha
Franklin. Ze raakten mij met hun verbeelding, verwoording, verklanking van verhalen die diep in mij opgeslagen waren. De
rijkdom van de cultuur die voortkwam uit
het christendom zette mij aan het denken.
En ik realiseerde mij: ik geloof weliswaar
niet, maar ik sta wel in een mooie, belangrijke traditie. Ik merkte dat ik niet de
enige was die dit zo ervoer. Vele kranten
toonden dit voorjaar belangstelling voor
mijn boek en ik heb honderden reacties
ontvangen.

Wat mooi als je op zo’n eigen, moderne manier invulling kunt geven aan je
christelijke wortels .

En je er niet voor

schaamt dat te benoemen .

Ook Geert Wilders en Thierry Baudet
putten uit dat gevoel dat er iets verloren is
gegaan. Kwalijk is wel dat Wilders de chris-

telijke erfenis gebruikt voor een kwestieus
politiek doel, om zich af te zetten tegen
de islam. Hé, denk ik dan, dat is ook mijn
erfenis, en ik zie die een tikje anders. Het
heeft mij verbaasd hoe weinig reactie
uit christelijke kring dit alles opriep. Pas
recent heeft Sybrand Buma zich erover
uitgesproken. Wil je het christendom gebruiken om een grens te trekken en uit te
sluiten? Of is het een oproep aan ons betere ik? Opnieuw een actuele vraag, zeker in
Europees verband.

Omdat jongeren geen herinnering
hebben aan de verzuiling , laat staan
er trauma’s aan hebben overgehou den , kunnen ze het geloof opener
tegemoet treden dan hun ouders of
grootouders .

Vandaag wil ik het vooral hebben over inspiratie, over de spirit, de (heilige) geest.
Een van de leukste reacties op Ongelofelijk
kreeg ik van Luc van Gorp, voorzitter van
de Belgische mutualiteiten (ziekenfondsen). Ze zijn van christelijke oorsprong
en op zoek naar een hedendaags verhaal
over klassieke betrokkenheid. Hij zei: ‘Ik
las uw boek en dacht: ik bel maar ’s even.’
We spraken over christelijke inspiratie
anno nu. Die vinden zijn puberzonen
niet in de kerk, maar wel in cultuur die
raakt – een hymne bij zonsopgang bijvoorbeeld – en die uitstraalt dat er meer
is dan we kunnen grijpen. We spraken
over het belang van menselijkheid, over
het inzicht dat goed en kwaad bij de mens
horen, dat we allemaal kinderen van God
zijn. Dat zulke overtuigingen leiden tot
een beleid dat de winst niet voorop stelt.
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zich te onthechten van deze wereld vol
prikkels. Wat zou het interessant zijn als
christelijk geïnspireerden hun een alternatief zouden schetsen. Een idee van medemenselijkheid, van gelijkwaardigheid en van
betrokkenheid op de wereld en op elkaar.
Het doel is niet om die slechte wereld te
ontstijgen, zoals Boeddha, maar om hem
beter te maken, een beter mens te worden.
Dat is de christelijke impuls.

Doelmatigheid is nodig, maar om iets belangrijkers te bereiken.
Wat mooi als je op zo’n eigen, moderne
manier invulling kunt geven aan je christelijke wortels. En je er niet voor schaamt
dat te benoemen.
Jongeren hebben wel degelijk behoefte
aan inspiratie. Ze staan open voor een
kader dat betekenis en houvast geeft. Ze
reageerden belangstellend op mijn boek.
Omdat ze geen herinnering hebben aan de
verzuiling, laat staan er trauma’s aan hebben overgehouden, kunnen ze het geloof
opener tegemoet treden dan hun ouders
of grootouders.

Het doel is niet om die slechte weBoeddha ,
maar om hem beter te maken , een beter
mens te worden . Dat is de christelijke
impuls .
reld te ontstijgen , zoals

Maar wat krijgen ze aangeboden? Voor je
het weet, trekken ze zich terug op hun
yogamatje, allemaal in hun eentje proberend
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We zitten op een breukvlak. De Britse
krant The Guardian beschreef het mooi in
een hoofdredactioneel commentaar bij de
viering van 500 jaar Reformatie*:
‘Als het christendom uit Europa verdwijnt,
zal dat belangrijke implicaties hebben. Een
post-christelijk Europa zal ongetwijfeld
een moraal hebben, maar geen christelijke
moraal. Het idee dat mensen rechten hebben simpelweg omdat ze mens zijn, zonder
aanzien des persoons en onafhankelijk van
wat ze bijdragen, vloeit immers niet voort
uit de manier waarop de wereld werkt. Het
vloeit voort uit het christendom, hoezeer
sommige christenen hier in de praktijk ook
tegen hebben gezondigd. Mensenrechten
worden nu gehoed door onze instituties.
De geloofsbelijding taant. Dat is niet zonder
risico. Wat gebeurt er als ons collectieve
geheugen wegglijdt van de wortels van de
christelijke ethiek? Hoe kwetsbaar kunnen
diezelfde mensenrechten dan blijken?’
Deze waarschuwing laat zien dat ook progressieve seculieren bang zijn een belangrijke erfenis te verliezen. Een erfenis die de
moeite waard is om te hoeden.
* Editorial 27 May 2016 – ‘Disappearing
Christianity: suppose it’s gone for ever?’

Musical Postcard
We horen jullie, je

bent niet alleen

Ik ben componist. Op het conservatorium
heb ik geleerd dingen mooi op te schrijven,
mooi af te werken. Elke noot doet ertoe:
een noot kan het verschil maken tussen
‘zo maar wat’ en excellent, tussen tussen
de schuifdeuren en het concertgebouw.
Maar dat onderscheid heeft ook iets ongemakkelijks: mijn ouders zijn musici, ik
ben opgegroeid met muziek, het was en
is mijn dagelijks leven. Waarom is er zo’n
tegenstelling tussen het publiek en het podium? Waarom hebben wij onze gevoelens
geoutsourcet aan professionals?

Koningslied

Vroeger werd er gecomponeerd voor bijzondere gelegenheden als de inwijding van

Merlijn
Twaalfhoven

Componist en initiatiefnemer van The TurnClub

een kathedraal of de kroning van een
koning. Dus was 2013 hét moment
voor een meesterwerk. Toen bij
DWDD het Koningslied in première
ging, vond ik dat … jammer. Ik startte
een Facebook-groep, schreef: ‘Laat
de koning zeggen: “Ik mag al zoveel
niet, ik ga beslissen wie…”’ Maar dat
gebeurde niet. En ik dacht: Waar ben
ik mee bezig? Wat een stampij, terwijl
in Syrië een burgeroorlog woedt. Ik
heb de Facebook-groep gedeletet,
in plaats daarvan een paar zinnetjes
geschreven: ‘Waar kan ik een verschil
maken? Over een paar weken ga ik
naar een vluchtelingenkamp om er
muziek te maken. Wie gaat er mee?’

Christelijk-Sociaal Congres 2018  BEZIELD LEIDERSCHAP

43

Kamp

Een paar weken later stond ik in een grote tent, voor een grote groep kinderen. Ik
klapte in mijn handen en wees naar hen.
Er gebeurde niets – net als hier. Ik klapte
nog eens in mijn handen, wees weer – ja,
ze klapten me na!
Kinderen een podium geven, anderen
meeslepen in een idee, creativiteit de
ruimte geven in een veilige omgeving (als
het mislukt doet het geen pijn) – dat kan
iedereen. En het werkte!
Er zat een jongetje dat na een tijdje ging
meeklappen en meezingen. Later vertelde
een begeleider: ‘Hij heeft geen ouders
meer, is hier al drie maanden, heeft al die
tijd stil in een hoekje gezeten, ik zie hem
voor het eerst reageren.’
Ik dacht: ik heb goud in handen, een manier om weer leven te brengen. Vol van
dat gevoel en van de ambitie om dat uit te
bouwen, kwam ik uit de workshop. Toen
zag ik buiten nog 200 kinderen wachten
en een vluchtelingenkamp tot voorbij de
horizon. Ik had de impact gezien, maar
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we moesten weg, ons vliegtuig wachtte
niet. In verwarring vloog ik terug naar
Nederland.
Een van ons had een filmpje gemaakt van
een meisje dat een supermuzikale rap
deed. Dat had ik bij me toen ik in New
York de educatief medewerker van het
NY Philharmonic sprak. ‘Kunnen we nou
niet eens wat anders doen dan Peter en
de wolf?’ zei die. Ik liet de rap zien en zei:
‘Ze is 12, ze zit in een vluchtelingenkamp.
Het is een kaart van haar aan jullie.’
Scholieren in New York hebben daar
toen een antwoord op geschreven, met
haar stuk als inspiratie. Dat is uitgevoerd
door musici van het NYPhil. Zo ontstond
Musical Postcards.
We hebben tientallen van deze kaarten,
uit Jordanië, de Palestijnse gebieden, de
favela’s van Rio de Janeiro, uit Malawi en
van Lesbos. Die nemen we mee naar muziekscholen en orkesten in plaatsen waar
het comfortabeler is. Daar maken jonge
musici een antwoord dat we terugsturen:
We horen jullie, je bent niet alleen.

Mijn huis

Op het podium zingt een Syrische zanger een
lied, begeleidt zichzelf op een oed*. Het is geschreven door Nawras al Taky, een Syriër die
in Nederland woont en net is aangenomen op
het conservatorium. De compositie is geschreven om contact te maken met Nederland.
Vijf jongens uit het Euregio Youth Orchestra
hebben een antwoord gecomponeerd,
‘Onomastique’. Van de uitvoering daarvan in
de Doelen zien we een filmpje.
Mijn dar, mijn huis ,
Ik heb er mooie dagen en nachten gehad
Tussen paradijs en hel
De wereld draait door
De dagen veranderen, het leven ook
Het geeft niet, we kunnen ook
ergens anders wonen

Want de wereld is van iedereen.

‘Het wordt geen meesterwerk. Dat was
zijn melodie ook niet, op dat goedkope
plastic blokfluitje. Wees maar gerust, kijk
of je mijn gebaren kunt lezen, net als de
kinderen in het kamp. We gaan het jongetje duidelijk maken dat we hem hebben
gehoord. Het is aan mij als componist er
een mooi slot aan te maken.’
Wat er dan gebeurt is heel bijzonder. Merlijn
loopt over het podium en zingt elk van de drie
vakken van de zaal eenvoudige tooncombinaties voor, opeenvolgend, zodat een canon
ontstaat. Als je het dreigt kwijt te raken is hij
terug om het je nog eens aan te reiken. Dan
gaat hij over naar ritmes die je op de leuning
van de stoel voor je trommelt, syncopisch,
harder, zachter. Hij rondt het af met weer een
melodie in drieën, die hij langzaam zachter
laat worden. De zaal is er stil van.

Geen meesterwerk

Merlijn laat nog een filmpje zien, van een
jongetje van 14, dat vertelt dat muziek alles
voor hem is. ‘Ik heb net het nieuws gezien.
Het maakt me verdrietig, daarom speel ik
dit.’ Op deze postcard wil hij met de zaal een
antwoord maken.

* peervormig snaarinstrument, gebruikt voor
muziek uit het Midden-Oosten
musicalpostcards.org
turnclub.org ~ Maatschappelijke vraagstukken
aanpakken met een kunstenaars-mindset
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Sluiting
Geïnspireerd en gevoed

Josine
WesterbeekHuitink

Voorzitter Christelijk-Sociaal
Congres

Aan het slot van ons congres ben ik blij te
kunnen constateren dat u – zo heb ik gehoord – genoten heeft. Ik hoopte dat het
een bezielend en inspirerend congres zou
worden, en een platform voor ontmoeting.
Te oordelen aan de moeite die het steeds
kostte om iedereen op tijd weer binnen
te krijgen, is dat laatste doel in ieder geval
bereikt.
Ik wil alle sprekers en alle muzikanten en
acteurs heel hartelijk danken voor hun
bezielende inbreng op dit congres – dankzij
hen gaan wij geïnspireerd en gevoed naar
huis, om geïnspireerd en gevoed weer aan
het werk te gaan.

Dank ook aan de technische man van
het SBI, en aan het SBI als geheel, voor
de gastvrijheid en de dienstverlening.
En dank aan Esther Dwarswaard en
Marjan Philippi voor hun inzet, en
aan de congrescommissie voor hun
creativiteit.
Dank tot slot aan onze dagvoorzitter
Renze Klamer, voor zijn bezielende
leiding. Succes bij je nieuwe werkgever. Ik hoop je ‘in het veld’ nog eens
tegen te komen.
Ik hoop u allen weer te treffen op het
congres van 2019.
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Naast een fotograaf, een filmer
en een tekstschrijver, van wie
u het werk op de website en
in dit verslag-op-papier terugvindt, werkten er op het congres
ook twee jonge vrouwen, Lotte
Dijkstra en Charlotte Claessen,
aan een getekend verslag. CSCvoorzitter Josine WesterbeekHuitink vroeg hun aan het slot
van het congres hoe zij de twee
dagen beleefd hadden.
‘Wat mij het meeste aansprak
was dat mensen dingen willen
veranderen waar wij ons op onze
leeftijd ook zorgen over maken.’
‘Ik zat aan de dialoogtafel over
doel nummer 11, Veilige en duurzame steden. Het gesprek kwam
rustig op gang, maar werd daarna
best heftig. Soms vond ik wat
gezegd werd best gek. Iemand zei
dat minder vlees eten onmogelijk
is. In de kunstenaarswereld is
dat best wel normaal, hier niet?!
Maar ik ging uiteindelijk toch met
een positief gevoel weg.’
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Hoe kunnen we de Sustainable Development Goals dichterbij brengen?
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