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VAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIE

Het is best lastig om tot een goede en evenwichtige invulling 
van elk magazine te komen, omdat we beperkt zijn in ons 
doen en laten. We kunnen niet zomaar met iemand afspre-
ken om die het genot van een cappuccino aan een tafeltje te 
interviewen. Een reportage maken is evenmin gemakkelijk. 
Onze freelancer Eelco Kuiken wilde in de keuken kijken van 
snelgroeiend bedrijf in thuismaaltijdbezorging: Uitgekookt.
nl – vanwege de coronabeperkingen kon dat niet fysiek door-
gaan. Toch slaagde Eelco er dankzij andere communicatie-
middelen in om een prachtig verhaal te leveren van een oud 
familiebedrijf uit Kampen/IJsselmuiden, dat innoveert, met de 
tijd meegaat en zich op de kaart weet te zetten.
Voor 2021 kozen we als werkthema een christelijke kijk op 
werk. Niels Rook geeft in dit nummer aan wat dit volgens 
hem betekent. Wat maakt een christelijke kijk op werk anders 
dan een, zeg, humane of neoliberale kijk op werk? Andere 
artikelen zullen hieraan gelinkt zijn, ook in volgende nummers 
van 2021 en op onze website.
Als gastcolumnist verwelkomen we dit jaar Bina Chirino, 
student en voorzitter van PerspectieF. Zij neemt ons mee 
naar de denk- en leefwereld van jongeren. Qua dienstverle-
ning doken we ook in de beleving van jonge starters op de 
arbeidsmarkt. Wat maken zij mee in tijden van corona? Nu we 
het toch over de arbeidsmarkt hebben: in dit nummer spreken 

we met Eppo Bruins, lid van de Tweede Kamer voor de Chris-
tenUnie. We ontmoeten in hem een dienende en gedreven 
volksvertegenwoordiger met christelijke idealen. Hij breekt 
een lans voor ondernemers, zelfstandigen en zzp’ers – volgens 
hem zijn al die duizenden bedrijven de kurk waarop de Ne-
derlandse economie drijft. “Bedrijven zijn misschien wel onze 
laatste waardengemeenschap, nu onze zuilen zijn verdampt. 
Waar vind je – naast de kerk – nog plekken waar men rond 
gezamenlijke waarden werkt aan een gezamenlijke missie?”
In dit magazine valt nog veel meer te lezen – we hopen dat 
het in de smaak valt en inspireert. Stuur ons gerust eens een 
reactie of voorstel. We stellen dat bijzonder op prijs. Graag 
wijzen we op de pagina’s met nieuws van onze vereniging 
(32-34). Er is een vacature in het toezichthoudend bestuur 
van CGMV. Wie zich geroepen voelt, mag natuurlijk meteen 
reageren, graag zelfs! 
We begonnen hierboven met de nogal donkergekleurde 
constatering van het scenario waarin we ons bevinden. Toch 
is het een troost te beseffen dat we niet als een speelbal aan 
ons lot worden overgelaten: You never walk alone. We hebben 
de Here God aan onze zij. En dat geeft hoop in ons hart.

Marie en Alied

OP HET MOMENT DAT WE DIT SCHRIJVEN IS ALLES NOG ONZEKER: 

VACCINEREN, VIRUSMUTATIES, CORONAGOLF, LOCKDOWN EN AVONDKLOK, 

ONDERWIJS. AL BIJNA EEN JAAR VERKEREN WE IN EEN NOODSITUATIE, 

ZO KUN JE HET HUIDIGE RAMPSCENARIO TOCH WEL NOEMEN. DE 

TWEEDE LOCKDOWN VEROORZAAKT MEER STRESS OP DE WERKVLOER. 

WERKNEMERS VOELEN ZICH GEGIJZELD IN UITZICHTLOOSHEID VAN DE 

CORONASITUATIE. ALLEEN DE WINTERPRET DOORBRAK IN FEBRUARI - 

VOOR EVEN - DE SLEUR VAN DE WERKDAG.



3434

1919

2020

88

3030

1414

2828
54

INHOUDINHOUD

INHOUDINHOUD

06   AGENDA

07   VAN DE DIRECTIE: NIELS ROOK

08   INTERVIEW EPPO BRUINS 

13   VAN HET BESTUUR: OETSE WIJMA

14   EEN CHRISTELIJKE KIJK OP WERK 

16   LOOPBAAN: MIRJAM VAN DER VEGT 

19   GASTCOLUMN: BINA CHIRINO 

18   JOUW VRAAG EN ONS ANTWOORD 

20   REPORTAGE: UITGEKOOKT.NL

24   VRAAG EN ANTWOORD 

25  JURIDISCHE ZAKEN 

27   COLUMN: JOOST SMIT

28   DIENSTVERLENING

30   IN BEELD: HERMAN AAN HET ROT

32   CGMV NIEUWS

35  COLUMN: TONNIS RADEMAKER



Opnieuw is het bijna 15 maart, maar 
nu een jaar later, met nóg strengere 
coronamaatregelen, zoals een strik-
tere lockdown en een avondklok. Dat 
allemaal om met elkaar door deze 
pandemie heen te komen. Zo terugkij-
kend word ik er weer bij bepaald dat 
we, als samenleving, al meer dan een 
jaar te maken hebben met de gevolgen 
van allerlei ingrijpende beperkingen. En 
ik merk ook dat de rek eruit is. Ik hoor 
van ondernemers, die aan hun laatste 
spaarcenten begonnen zijn en geen idee 
hebben hoe ze straks weer moeten op-
starten. Ik hoor van zorgpersoneel, dat 
de emotionele veerkracht weg is, van 
onderwijspersoneel, dat merkt dat hun 
leerlingen het mentaal steeds moeilijker 
krijgen. Ik hoor van jongeren, die hun 
levensplezier verliezen en kampen met 
depressieve gevoelens. Van ouders, 
die met vallen en opstaan de zorg voor 
hun kinderen en hun werk proberen te 
combineren.

Het is zwaar en pittig om te leven in 
deze tijd. Tegelijkertijd mogen we op 
onze Here God vertrouwen die ons Zijn 
weg wijst. Een Bijbelgedeelte dat mij 
te binnen schiet, is Jesaja 58. In dit ge-

deelte gaat het over het vasten dat de 
schrijver verkiest. Er staat een treffende 
zin in: je bekommeren om je mede-
mens. In een periode, waarin je soms al 
genoeg hebt aan jezelf, is het goed om 

naar je naaste te blijven kijken en naar 
hem om te zien.
Het gaat om de vraag: wat hebben we 
er als maatschappij voor over om elkaar 
‘in de benen’ te houden en gezond (fy-
siek en mentaal) door deze crisis heen 
te komen? Volgens mij is op dat punt 
winst te behalen door deze coronacrisis 

niet enkel als gezondheidscrisis te be-
naderen, maar ook door oog te hebben 
voor gevolgen op sociaal-emotioneel 
en financieel-economisch terrein. 
Tegelijkertijd is een blik in de spiegel 
geen overbodige luxe. Hoe kijken en 
handelen we? Bekommeren we ons om 
de ander?

In het begin van 2020, toen Covid-19 
voet aan wal zette in Nederland, 
heerste er een breed maatschappelijke 
stemming van: “We gaan hier samen 
doorheen komen.” Iets van dat gevoel 
zou voor deze hopelijk laatste fase, 
zo de Here het wil, ons doen, laten 
en denken wel weer wat meer mogen 
kleuren. Het gevoel dat je bij Jesaja 
vindt: je bekommeren om je medemens. 
Dat brengt misschien een betere toon 
in onze gesprekken over hoe we elkaar 
ondersteunen. Of het bepaalt het ge-
sprek tussen werkgever en werknemer, 
zodat we genadevol naar elkaars werk 
en prestaties kunnen blijven kijken. Al-
leen het gevoel dat je bij Jesaja vindt - je 
bekommeren om je medemens – werkt 
eraan mee dat het licht doorbreekt in 
de duisternis en we voorspoedig zullen 
herstellen.

VAN DE DIRECTIEVAN DE DIRECTIECOLOFONCOLOFON AGENDAAGENDA
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HERINNER JIJ JE HET NOG? DE PERSCONFERENTIE VAN ZONDAG 15 MAART 2020. MINISTER BRUINS 
EN MINISTER SLOB STONDEN KLAAR OM TE STARTEN MET HUN PERSCONFERENTIE (DE INHOUD VAN 
DE PERSCONFERENTIES WAS TOEN NIET AL VOORAF BEKEND). DE MEDEDELINGEN WAREN HARD EN 

DUIDELIJK: DE SCHOLEN WAREN VANAF DE VOLGENDE DAG GESLOTEN EN DE HORECA SLOOT BINNEN EEN 
PAAR UUR NA DE PERSCONFERENTIE HAAR DEUREN. VOOR MIJ IS DIT ÉÉN VAN DE MEEST BEKLEMMENDE 

PERSCONFERENTIES DIE IK IN MIJN LEVEN HEB MEEGEMAAKT.

Martin van Eerde en Niels Rook schrijven in deze column 
afwisselend over hun werk als directeur van CGMV.

Netwerkbijeenkomst CGMV zakelijk 
Dinsdag 18 april 2021
Leden van CGMV zakelijk ontmoeten elkaar maandelijks (online) om 
samen na te denken over relevante onderwerpen en thema’s.
Dit seizoen gaan wij dieper in op het thema ‘Business as Mission’. Op welke 
manier ben jij met je onderneming actief in de samenleving en hoe kunnen 
we samen coöperatief werken verder vorm geven?

Workshop Jouw Elevator pitch
Donderdag 20 mei 2021
Maak een goede elevator pitch die je kunt gebruiken bij je sollicitatie, 
verkoopgesprek of LinkedIn-profiel.
Doel van de workshop is om je als deelnemer bewust te maken van wie je 
bent en wat je kunt, tegelijk is deze bedoeld je te laten ontspannen vanuit 
de gedachte dat je nooit perfect bent.

Themasessie Reorganisatie en Ontslag
Donderdag 1 juni 2021
Blijf niet rondlopen met vragen bij een aankomende reorganisatie en/of 
dreigend ontslag.
In deze gratis themasessie ontvang je actuele informatie over de wet- en 
regelgeving rond reorganisatie en ontslag, waarbij we alle vragen en di-
lemma’s behandelen. Er is ruimte om je persoonlijke situatie te bespreken. 

Themasessie Je bent meer dan je werk
Dinsdag 8 juni 2021
Werkloosheid is meer dan geen baan hebben.
In een vertrouwde en veilige omgeving ga je in gesprek over werkloos zijn 
en ontvang je energie, inspiratie en nieuwe ideeën om verder te gaan.

Niels Rook, 
directeur CGMV

Ga voor de volledige agenda naar www.cgmv.nl/agenda. Op dit moment 
organiseren we geen fysieke bijeenkomsten. In onze nieuwsbrieven houden 
we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom onze bijeenkomsten. In de 
tussentijd helpen wij je online verder.

Loopbaanwijzer

CGMV heeft de Loopbaanwij-
zer ontwikkeld voor iedereen 
die een nieuwe stap in zijn of 
haar loopbaan overweegt. De 
online Loopbaanwijzer van 
CGMV helpt je bij het maken 
van loopbaankeuzes die echt 
bij jou passen.  
Meer informatie vind je op  
www.cgmv.nl/
loopbaanwijzeronline.

LinkedIn Training

De online LinkedIn Training van CGMV is een persoonlijke 
training waarin je leert hoe je jouw profiel het best kunt 
invullen en op welke manieren je LinkedIn allemaal kunt 
gebruiken. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een andere 
baan, maar ook hoe je op de hoogte blijft van de laatste 
ontwikkelingen binnen je vakgebied. Na afloop van deze 
training weet je hoe meer uit LinkedIn kunt halen. Kijk 
voor meer informatie op www.cgmv.nl/linkedinonline.
Heb je interesse in het individueel aanbod van CGMV? 
Kijk op www.cgmv.nl/agenda voor meer informatie en 
hoe je een afspraak kunt maken hiervoor.

76 cgmv magazine | maart 2021
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langrijkste dingen die we bereikt hebben, 
en waarvan bijna niemand in Nederland 
dat weet, is dat we in de afgelopen drie 
jaar het belastingstelsel zodanig hebben 
hervormd dat je nu meer overhoudt als je 

promotie maakt of een salarisverhoging 
krijgt. Alle toeslagen en kortingen bou-
wen we geleidelijker af, over een langere 
salarisrange. Dus een enorm ding! Maar 
bijna niemand die dit weet.” 

Het andere, zichtbare kleine resultaat is 
dat dankzij de ChristenUnie alle leerlin-
gen in het praktijkonderwijs sinds vorig 
jaar een diploma krijgen als ze van school 
af komen, wat voorheen niet het geval 
was. “Dit haalde het NOS-journaal, met 
blije kinderen en trotse ouders. Het is 
sinds vorige week in de wet vastgelegd. 
Zo zie je dat iets wat niets kost en heel 
klein is een geweldig positieve impact 
heeft op de levens van kinderen. Dat is 
het mooie van politiek - het gaat van heel 
groot naar heel klein en van heel onzicht-
baar naar heel zichtbaar. En soms is het 
kleine misschien nog wel het mooist.”

Zzp-schap
Eppo Bruins reikt naar hogere idealen. 
“We hebben met dit kabinet goede stap-
pen gezet als het gaat over belastingen, 
over woningmarkt, over arbeidsmarkt, 
maar het zijn stápjes. Nodig is een 
totale hervorming en herziening van het 
belastingstelsel, de arbeidsmarkt en de 
woningmarkt.” 

“De woningmarkt zit vast en op de ar-
beidsmarkt bevinden zich te veel mensen 
met flexcontracten. Ook het belasting-
stelsel is aan zijn eind met dat rare toesla-
genstelsel waar we vanaf moeten.” Bruins 
is dankbaar dat ChristenUnie-beleidsme-
dewerker Pieter Grinwis de blauwdruk van 
een gezond nieuw belastingstelsel heeft 
gepresenteerd.
Corona heeft de problemen op de ar-
beidsmarkt extra zichtbaar gemaakt, stelt 
Bruins vast. Dat uitte zich in de grote aan-

Het mooie zit 
in het kleine

e spreken Eppo Egbert Willem Bruins (1969) eind 
januari vanuit zijn digitale cockpit in het Veluwse 

Ermelo, waar hij woont met zijn vrouw, twee zoons (van 
wie er één thuis woont), waar hij graag met hout werkt, 
klust rondom huis, de buxus ragt en in de bossen wandelt 
met de toller Shelly. Hij is een van de vier bèta-politici in 
de Tweede Kamer. Eerlijk gezegd vindt hij het hoog tijd 
dat er wat meer bèta in de Tweede Kamer komt. Nu zijn 
het vooral mensen met een alfa- en gamma-achtergrond. 
Als er een evenwichtiger mix zou zijn, gaat Nederland 
anders om met ontwikkelingen, denkt Bruins, zelf doctor 
in de kernfysica. 

Veelvraat
Vijf jaar lang zit hij nu voor de ChristenUnie in de Tweede 
Kamer. Zijn portefeuille omvat financiën, belasting, toe-
slagen, sociale zaken en werkgelegenheid, onderwijs en 
wetenschap, schulden en armoede, economische zaken, 

ondernemerschap, innovatie, bedrijfsleven en luchtvaart. 
Gemiddeld zestien uur per dag besteedt hij aan dit pak-
ket. Tussen de besprekingen en vergaderingen door is er 
amper tijd voor koffie of sanitaire stop. Klagen ligt niet 
in zijn aard: “Ik stel me graag ten dienste van de samen-
leving en vind dat een eer.” Het is voor een kleine partij 
heel, heel hard werken, zegt hij. “Want waar de VVD dat 
met 33 zetels doet, doen wij dat met vijf, dus onze spanne 
is ongeveer zeven keer zo groot. Ik ben een veelvraat, 
een alleseter, een omnivoor, en ik vind het heerlijk, maar 
je moet àl-les in de gaten houden. Tegelijkertijd - nobody 
said it would be easy – geniet ik ervan en hoop ik het volk 
nog langer te mogen dienen.” Van veel politici zie je dat 
ze gedurende zo’n job meer rimpels krijgen. Hij lacht. 
“Mijn vrouw zag laatst een foto van me, toen ik net in de 
Kamer zat. Ze zei: Je bent wel ouder geworden. Dat komt, 
denk ik, ook omdat er gewoon vijf jaar tussen zit.” 

Klein en groot
Honderden e-mails vallen dagelijks in zijn inbox. “Ik heb 
goede contacten met ondernemers, die diep in mijn hart 
zitten en wiens levenswerk ik kapot zie gaan. Ik weet de 
shit waarin ze zitten, het leed om alle ballen in de lucht te 
moeten houden, het onderwijs op afstand en het thuis-
werken. Ik huil met ze mee en knok voor ze.”
Twee dingen wil hij noemen van al die resultaten die de 
ChristenUnie op haar conto mag schrijven. Een heel grote 
die onzichtbaar is en een enorm kleintje dat zeer zicht-
baar is en veel doet in mensenlevens. “Een van de be-

W

Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie:

Wie met hem in gesprek gaat, ontmoet in 
Eppo Bruins een gedreven ambassadeur 
voor werkend Nederland. Ondernemers, 
zelfstandigen en zzp’ers zetten zijn hart 
in vuur en vlam. “Ik weet de shit waarin ze 
zitten, ik huil met ze mee en knok voor ze.”

“Op onze arbeidsmarkt 
bevinden zich te veel 

werknemers met 
flexcontracten.”
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INTERVIEW

tallen zzp’ers die in het voorjaar van 2020 
vrijwel direct in de problemen kwamen. 
“Hun inkomsten vielen weg, we zagen hun 
kwetsbaarheid, want de meeste zzp’ers 
bouwen geen buffers en pensioenvoorzie-
ning op en vallen om als het even tegenzit. 
Bij zzp’ers zie je dat het soms fiscaal ge-
dreven is (zelfstandigenaftrek) of dat som-
mige bedrijven jou als zzp’er huren omdat 
je voor hen goedkoper bent. Een flink deel 
van de zzp’ers is gedwongen zzp’er en 
zou liever in loondienst zijn. Dan is er iets 
grondig mis met de arbeidsmarkt.”
Hij maakt zich zorgen over die grote 
aantallen veelal kleine zzp’ers op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. “Ze kiezen niet 
bewust voor het zzp-schap en zijn zich niet 
van alle risico’s bewust. De kleine zzp’ers 
– de nagelsalons, de beautystylisten, de 
kappers, de bruiloftsadviseurs – zijn meest 
jonge mensen en zien niet in dat onderne-
merschap serious business is. In een hoog-
conjunctuur is het zzp-schap makkelijk: je 
hebt klanten genoeg en zeker wanneer je 
het als tweede salaris erbij doet. Maar als 
dat zomaar wegvalt, heb je een probleem.”

Waardengemeenschap
Bruins pleit voor een herwaardering van 
ondernemend Nederland. Nog te vaak 
worden volgens hem ondernemers weg-
gezet als ‘het kwaaie grootkapitaal’. “Ik zie 
ondernemers die met hun bedrijf maat-
schappelijke impact willen hebben. Het 
is juist de kracht van ondernemerschap, 
die onze samenleving bij elkaar houdt. 
Bedrijven zijn misschien wel onze laatste 
waardengemeenschap, nu onze zuilen zijn 
verdampt. Waar vind je – naast de kerk – 
nog plekken waar men rond gezamenlijke 
waarden werkt aan een gezamenlijke 
missie? Dan heb je het over bedrijven en 
ondernemingen. Het zoeken naar maat-
schappelijke relevantie is typisch iets van 
zowel christelijk ondernemerschap als iets 
wat bij de Nederlandse identiteit hoort en 

dat is het Rijnlands model waarin ik geloof, 
met maximale maatschappelijke impact.”
Van zijn vader, die op de zolder zijn 
onderneming begon, kreeg Bruins liefde 
voor vakmanschap mee. Hij betreurt het 
dat in Nederland (technisch) vakmanschap 
laag scoort. “De afgelopen tien, twintig 
jaar sturen we jonge mensen meer en 
meer naar generalistische opleidingen. 
Opleidingen waar je brede vaardigheden 

leert zoals presenteren, samenwerken 
en communiceren. Maar wat vaak mist is 
de vreugde van: Kijk eens, ik kan iets wat 
een ander niet kan. Ik merk dat veel jonge 
mensen onzeker van hun algemene studie 
afkomen. Ze hebben meestal vragen als: 
Wat ben ik waard? Zit het bedrijfsleven 
wel op me te wachten? Wat kan ik eigen-
lijk? Deze jongeren schieten in de stress, 
raken burn-out, hebben 50.000 euro stu-
dieschuld en weten niet of ze iets kunnen. 
Dramatisch! Elke jongere verdient het om 
van zijn studie af te komen en te zeggen: 

Kijk, dit kan ik! Een vakmens heeft geleerd 
zijn tanden ergens in te zetten, door te 
zetten en heeft een vaardigheid onder de 
knie gekregen. Dat gun je ieder mens, dat 
is vakmanschap en dat is niet per se alleen 
techniek. We hebben meer vakmanschap 
nodig, technisch vakmanschap, beroepsop-
leidingen en het idee dat we steeds meer 
hoogopgeleiden nodig hebben, hebben we 
fout geïnterpreteerd door steeds meer al-

gemeen gevormde academici op te leiden. 
We hebben beroepsopgeleide mensen 
nodig, die een vak hebben geleerd. De 
stukadoor die mijn keuken heeft gladge-
streken, deed mbo en is de beste in de 
regio – dat is hoogopgeleid.”

Kurk
Niet de banken, de hypotheekverstrekkers 
en de verzekeraars, maar al die middelgro-
te duizenden bedrijven waar mbo-technici 
werken, vormen de kurk waar onze eco-
nomie op drijft, zegt Bruins. Als het aan 

hem ligt moeten we als de wiedeweerga 
aan de slag om in ons land een flexibele 
hightech-maakindustrie uit de grond te 
stampen, die snel kan inspringen op dat 
wat morgen nodig is. “Als je een matras-
senfabrikant hebt die goed is met textiel, 
kan die ook mondmaskers maken. Derge-
lijke smart-bedrijven zijn wendbaar. Als de 
klant vandaag bestelt moet je morgen op 
maat kunnen bedienen. En dat maatwerk, 
dat slimme, snel kunnen reageren, dat 
flexibele, dat is de maakindustrie die we 
nodig hebben.”
Eerst moeten we onze grootste sta-in-de-
weg opruimen, meent Bruins, want onze 
handicap is een cultureel probleem dat 
misschien al eeuwen speelt, namelijk 
dat we denken dat bèta en techniek 
moeilijk en vies zijn. “Dat is de laatste 
decennia alleen maar erger geworden 
met de nadruk op kenniseconomie en 
hoogopgeleid. Als je op de basisschool 
een schooladvies krijgt dat lager is dan 
havo, ben je min of meer mislukt, zo 
is het idee. Er zijn ouders die huilen 
als hun kind naar het vmbo moet. Dat 
geeft wel aan dat er iets grondig mis is 
met ons beeld van onderwijs. Want 50 
procent van onze jonge mensen gaat 
naar het vmbo en krijgt te horen dat ze 
mislukt zijn. We zullen waardering moeten 
krijgen voor mensen die met hoofd, hart 
en handen werken.”
We hebben rolmodellen nodig die 
daarover vertellen. “Op tv zie je vooral 
de politicoloog, de bestuurskundige, de 
organisatiedeskundige, de jurist. Een 
rolmodel voor mij is prof. dr. ing. Dave 
Blank, Universiteit Twente. Ooit begon-
nen als lts’er, deed mts, hts, promoveerde 
en is nu nummer één van de wereld in de 
nanotechnologie. Zo zijn er ondernemers 
die niet konden leren of die vmbo-tech-
niek deden en het geweldig vonden de 
mooiste dingen te maken op de draaibank 
en nu een bedrijf runnen met driehonderd 

werknemers. Behorend tot de wereldtop 
in precisiemechanica.”

Tekortsectoren
De arbeidsmarkt zal er over een jaar an-
ders uitzien, verwacht hij. “Ik denk dat er 
sectoren zijn die nog jarenlang op hun gat 
zullen liggen. De luchtvaart zal langzaam 
herstellen, de reisbewegingen zullen lager 
blijven, mensen zullen voorzichter zijn. Na 
deze crisis zullen mensen meer genieten 
van gezelligheid dichtbij. Zodra de restau-
rants opengaan zitten ze weer vol.
Haast onvermijdelijk zijn grote verschui-
vingen op de arbeidsmarkt van overschot- 
naar tekortsectoren als onderwijs, zorg 

en techniek. “Als je nagaat dat we voor 
de crisis al een tekort hadden van 50.000 
technici en geen idee hadden waar we ze 
vandaan moesten halen, dan zie ik deze 
coronacrisis als een kans om de her-
waardering van technisch vakmanschap 
vorm te geven. Ook is het een hoopvolle 
ontwikkeling dat meer mensen, zelfs man-
nen, de overstap naar het basisonderwijs 
willen maken. Zo kunnen we duizenden 
van overschot naar tekort verplaatsen via 
zij-instroom en verkorte opleidingen om 
in een ander werkveld met elan een nieuw 
beroep en carrière te starten. Waarom 
zouden we vakmensen uit Bulgarije halen? 
En laten we vooral niet vergeten dat we 

het personeel in de zogenoemde tekort-
sectoren goed moeten betalen.”

Overlegcultuur
Hij slaakt een onhoorbare zucht. “We heb-
ben te veel wet- en regelgeving. Alles in dit 
land is tot in detail geregeld. Het is onze 
illusie van maakbaarheid te veronderstellen 
dat het met meer regels nog beter gaat. 
Nog meer regels betekent dat er nog meer 
fouten gemaakt worden. Laten we inzien 
dat de kracht in de samenleving ligt en dat 
je die ademruimte moet geven. Regel niet 
alles dicht met regels en vertrouw op het 
vakmanschap in de maatschappij. Geef 
een wethouder de armslag hoe hij met 

een bijstandsgerechtigde moet omgaan. 
Strijkt hij over zijn hart? Of moet hij een 
afbetalingsregeling bedenken? Heus, de 
kennis ligt op de werkvloer.”
Ten slotte nog dit. “Behalve het teveel 
aan regels is onze overlegcultuur do-
delijk. Ons kabinet wordt door veertig 
OMT-leden bijgestaan, allemaal artsen, 
epidemiologen en virologen. Maar geen 
economen, gedragswetenschappers en 
psychologen. Als je een gesprek wilt 
organiseren, doe het dan breed en maak 
er geen monocultuur van. Ik heb diep 
respect voor de wijze waarop Rutte en 

De Jonge ons door de coronacrisis heen 
loodsen, maar dat Nederland gegijzeld 
wordt door de overlegcultuur maakt het er 
niet makkelijker op. Het kabinet moet zich 
breed laten adviseren en dan vervolgens, 
heel transparant, duidelijke keuzes maken.”

Verlangen
Bruins merkt dat bij hem het verlangen 
groeit naar het kleine. “Misschien wil ik 
wel leraar van een basisschool worden. Ik 
wacht hoe God mijn toekomst leidt. Ik ge-
loof dat God door mensen werkt. We zijn 
allen geroepen een licht te zijn in de wereld 
en struikelend en worstelend probeer ik 
dat te zijn op de plek waar ik gesteld ben.”

“We zullen 
waardering 

moeten krijgen 
voor mensen die 

met hoofd, hart en 
handen werken.”
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VAN HET BESTUURVAN HET BESTUUR

ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER. DIT IS EEN BEKEND GEZEGDE WAT AANGEEFT DAT HET 
AANGAAN EN ONDERHOUDEN VAN RELATIES BELANGRIJK IS. JE HEBT ELKAAR NODIG OM VERDER TE KOMEN.

Jammer genoeg ervaar ik de laatste tijd, bijvoorbeeld in de 
discussie over de aanpak van de pandemie, dat tegenstellin-
gen groter lijken te worden. Al was het alleen al op de wijze 
waarop vele van onze volksvertegenwoordigers elkaar in de 
Tweede Kamer de maat nemen op diverse onderwerpen en in 
het bijzonder de pandemie aanpak. Respect voor de volledige 
inzet en respect voor elkaar lijken te ontbreken. Gelukkig, er 
zijn nog uitzonderingen. 

Hoe anders was dit een jaar geleden, 
toen de pandemie begon. In mijn herin-
nering was er meer eenheid en gevoel 
van gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en draagvlak. Als onze volksvertegen-
woordigers, versterkt door het uitvergro-
ten van de verschillende meningen door 
de journalistiek, geen eenheid laten zien, 
hoe kunnen we dat dan wel verwachten 
van de mensen die zich aan de regels en 
afspraken moeten houden? En wat bete-
kent dit voor mij? Soms is het moeilijk om 
niet cynisch te worden. Maar gelukkig 
heb ik het besef: Alleen samen komen 
we verder! 
 
Samen was ook een belangrijk gespreksonderwerp in de 
strategiebijeenkomst die we eind 2020 bij CGMV hebben 
gehouden, Samen met directie, medewerkers, bestuur en 
diverse mensen uit het maatschappelijk werkveld hebben 
we gesproken over onze identiteit en wat onze gemeen-
schappelijke waarde is. In deze gesprekken kwam duidelijk 
naar voren dat het belangrijk is ons nog meer te richten op 

samenwerking met andere christelijke partijen, instanties 
en organisaties. Ook in deze tijd wil CGMV er zijn voor haar 
leden én klanten. We zijn blij met veel trouwe leden, die ons 
al jarenlang steunen. We zijn ook blij met de toenemende 
groep klanten, die gebruikmaakt van onze diensten. Dat is het 
hybride model van CGMV. Dit is wat we de komende jaren 
verder gaan uitbouwen. Dit kunnen we alleen samen. Met de 

‘C’ van christennetwerk in onze naam, 
zijn wij dé vakorganisatie voor chris-
tenen. Al meer dan zestig jaar bieden 
we ondersteuning aan werknemers, 
werkgevers en zelfstandigen. Dat kun-
nen we niet alleen. Daar hebben we jou 
bij nodig!

Helaas hebben we nog steeds te maken 
met een geleidelijke daling van ons 
ledenbestand. Tegelijkertijd zien we 
gelukkig een toename van het aantal 
mensen die als ‘klant’ gebruikmaken 
van onze dienstverlening. Maar een ver-
eniging kán niet zonder leden. Daarom 
zijn we zo blij met jou als lid!

Help je mee om medechristenen in je omgeving te wijzen 
op het unieke karakter van CGMV en help je ons hen aan te 
sporen zich als lid (of klant) aan ons te verbinden? Niet alleen 
om er zelf baat bij te hebben. Juist ook voor die ander. Alleen 
samen zijn we een christennetwerk, dat in staat is en blijft om 
onze medechristenen te helpen met alle werk gerelateerde 
vraagstukken en hoe daar mee om te gaan. Doe je mee? Al-
leen samen zijn we een CGMV!

Alleen samen...!

Oetse Wijma

Deze rubriek wordt beurtelings geschreven door leden van het toezichthoudend bestuur van 
CGMV. In dit nummer: Oetse Wijma, voorzitter.
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In een crisis zie je nog scherper wat  
écht telt. We zien onze kwetsbaarheid,  
maar ook onze veerkracht.

Samen kunnen we werken aan een land 
waarin we zorgen voor elkaar en aan een 
overheid met een menselijke maat.
 
Samen kunnen we bouwen aan  
een rechtvaardige economie waarin  
mensen centraal staan.
 
Samen kunnen we kiezen voor betere zorg 
voor de schepping die ons gegeven is.
 
Dat vraagt om scherpe keuzes van hoopvolle 
mensen met het lef om die te maken. 
De ChristenUnie wil die keuzes maken vanuit 
het geloof dat we er niet alleen voor staan. 
Met jou willen we kiezen voor wat écht telt.

Kiezen voor wat echt telt

  GERT-JAN SEGERS  



VISIE

Als CGMV zijn wij er voor jou op alle mo-
menten in je loopbaan, met inspiratie op het 
vlak van werk, leven en geloof.

Dit leidt tot een andere kijk op werken in 
het algemeen en ook de context, waarbin-
nen werk een plaats heeft, is daarmee 
anders. We leven in een maatschappij 
waarbinnen het gezamenlijke verhaal lang-
zamerhand verdwijnt. In deze maatschap-
pij wil CGMV actief zijn als vakorganisatie 
voor christenen; het begrip ‘samen’ is juist 
voor ons bijzonder onderscheidend. Wij 
willen nadrukkelijk een plaats innemen 
in het maatschappelijke debat. Ook de 
context van dit maatschappelijke debat is 
in snel tempo veranderd. Waar in 2018 nog 
sprake was van “Met mij gaat het goed, 
met ons gaat het slecht”, is dat volgens 
ons nu veel meer: “Met mij gaat het slecht, 
met ons gaat het nog slechter.”

Gevoed vanuit onze christelijke waarden 
zoeken we naar het gezamenlijke verhaal 
van Nederland, Daarmee geven we gehoor 
aan de oproep van Paulus in zijn brief aan 
de Kolossenzen (Kol. 3:12-13): “Omdat God 
u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen 
bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden 
in innig medeleven, in goedheid, beschei-
denheid, zachtmoedigheid en geduld. 
Verdraag elkaar…”

Werk krijgt op die manier een andere 
lading en dat verwoordt Tim Keller (Goed 

werk; ons dagelijks werk en Gods plan voor 
de wereld) treffend: ”… als menselijk werk 
niet zozeer een baan is als wel een roeping, 
dan is er hoop voor onze uiteenrafelende 
samenleving. Aan het woord roeping ligt 
het werkwoord roepen ten grondslag. Bij 
roeping denken we vandaag de dag algauw 
aan een betaalde baan, maar oorspron-
kelijk betekende roeping iets anders. Een 
baan is alleen een roeping als iemand 
anders je roept om werk te doen dat je 
meer voor die ander doet dan voor jezelf. 
Ons werk is dus alleen een roeping als het 
kan worden opgevat als een missie of een 
dienst aan iets wat onze eigen belangen 
ontstijgt.”

Inkleuring
Een nadere inkleuring van wat een christe-
lijk kijk op werk betekent voor CGMV ziet 
er dan zo uit:
•  Ieder mens is gemaakt naar Gods beeld. 

Als we ons dit goed realiseren, heeft dit 
ook invloed op hoe wij in ons werk ande-
ren benaderen. Door onze naaste lief te 
hebben in ons werken eren wij God.

•  We zien werk als een belangrijk onder-
deel van ons leven. Het is een groot 
geschenk van God en levert een bijdrage 
aan datgene waardoor ons leven een 
doel krijgt. Werk is onderdeel van de 
zegen van God, het geeft het leven van 
de mens zin. 

•  Werk heeft waarde, omdat God werkt 
en omdat wij als zijn vertegenwoordigers 
op aarde onze handen uit de mouwen 
mogen steken.

•  Ons dagelijkse werk is uiteindelijk een 
manier om God te aanbidden, omdat Hij 
degene is die ons ertoe geroepen heeft 
en ons bedeelt met gaven en talenten 
voor werk.

Concreet betekent dit in ons handelen:
•  Bij CGMV zijn we ervan overtuigd dat 

je elkaar nodig hebt om je te kunnen 
ontplooien.

•  Bij CGMV zien we werk tot bloei komen 
door verbinding en relatie. Werkenden 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
het welslagen van het bedrijf.

•  Bij CGMV ben je geen nummer, we heb-
ben oog voor jou als unieke persoon. Wij 
trekken een extra mijl met je op als dat 
nodig is.

•  Bij CGMV helpen wij je om de goede 
balans te zoeken in onder meer werk en 
privé.

•  Bij CGMV vinden we dat je meer bent 
dan je werk. Je ontleent je identiteit in 
hoofdzaak niet alleen aan je werk.

•  Bij CGMV geloven wij in nieuwe kansen 
voor mensen, een plaats waar je je talen-
ten mag inzetten.

•  Bij CGMV streven wij na dat je je werk op 
een ethisch verantwoorde manier kunt 
doen, eerlijk en betrouwbaar.

•  Bij CGMV bieden we in moeilijke werk-
situaties (ontslag, conflict) adequate 
ondersteuning, waarbij we enerzijds 
oog houden voor de zaak, maar aan de 
andere kant letten op je welbevinden. 

•  Bij CGMV dromen wij ervan dat iedereen 
zijn of haar talenten kan ontwikkelen, 
zichtbaar kan maken en kan inzetten in 
de maatschappij.

•  Bij CGMV zoeken we naar antwoorden 
op vraagstukken over de inrichting van 
werk en het gebruik en hergebruik van 
grondstoffen. We hechten aan circu-
lariteit van grondstoffen en willen het 
uitputten van de aarde tegengaan om zo 
een duurzame erfenis door te geven aan 
de volgende generaties.

•  Bij CGMV dromen we van een arbeids-
markt, waar plaats is voor ieder die op 
zijn of haar manier wil meedoen, zoals we 
verwoord hebben in onze arbeidsmarkt-
visie (Schijf van vijf ).

•  Bij CGMV dromen wij van een maat-
schappij waarin waardering is voor taken 
die je naast je werk doet als vrijwilliger, 
als mantelzorger of op welke andere 
manier dan ook.

>  Een christelijke 
kijk op werk
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CGMV maakt van ‘een christelijke kijk op werk’ het jaarthema 
voor 2021. We willen dit thema uitdiepen. Wat is werk eigenlijk? 
En wat gebeurt er als je aan werk het woord christelijk verbindt? 
Maakt dat dat je anders naar werk gaat kijken?

Een korte zoektocht naar de betekenis van werk leidt 
eerst naar het woordenboek Van Dale. Daar staat over 
de betekenis van werk het volgende: 

•  het werken; = arbeid: aan het werk gaan; te werk 
stellen werk geven

•  bezig zijn, zijn krachten gebruiken: aan een roman 
werken; werkende weg al werkend

•  betaalde arbeid verrichten, een beroep uitoefenen: 
waar werk je?; (voornamelijk Nederland) werk ze! 
werk prettig!; het nieuwe werken flexibele manier 
van werken met inzet van digitale hulpmiddelen 
waardoor het niet nodig is steeds naar kantoor te 
komen

Dit is een vrij technische benadering van de beteke-
nis van werk. We voegen als CGMV dan ook graag iets 
van ons DNA toe aan de manier waarop we naar werk 
kijken. Daarmee creëren we onze eigen christelijke kijk 
op werk.

Visie CGMV
Bij CGMV geloven we dat jij van God de tijd, het talent en 
de mogelijkheden hebt gekregen om jouw leven en dat van 
je omgeving tot bloei te brengen. Je werk en je carrière zijn 
daarin belangrijke onderdelen.

“ Dagelijks werk 
is een manier 
om God te 
aanbidden.”
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Spelen en rusten worden 
vaak niet gezien als een reden 
voor een complimentje. Een 
compliment krijg je als je iets 
hebt gepresteerd. Dat kan 
anders, vindt stiltetrainer Mirjam 
van der Vegt. Haar boek “De 
kracht van rust: 8 tegendraadse 
lessen over werk en het goede 
leven” werd verkozen tot Het 
Beste Spirituele Boek van 2021. 

1716

“We mogen elkaar echt aansteken om te rusten”, 
vertelt Mirjam van der Vegt (1977). Daarom proberen 
zij en haar man altijd positief te zijn als hun kinderen 
spelen of rusten. Rust en stilte zijn niet makkelijk, 
weet ze uit eigen ervaring en uit de gesprekken die 
ze met anderen heeft als stiltetrainer. Ze werkte als 
journalist bij actualiteitenrubrieken Twee Vandaag, 
Netwerk en enkele dag- en maandbladen, tot ze 
twaalf jaar geleden een heftige burn-out kreeg. “In 
die tijd ontdekte ik schatten in de stilte en wilde daar-
van delen.” Ze zegde haar baan op en begon een boek 
te schrijven. Inmiddels heeft ze meerdere boeken ge-
schreven, waaronder enkele romans, en deelt ze haar 
inzichten ook in stilteretraites en trainingen. “Dat is 
allemaal langzamerhand ontstaan en alleen doordat 
er veel mensen om me heen staan, onder andere in 
een adviesraad en stichtingsbestuur. Gelukkig heb ik 
het woord ‘help’ geleerd tijdens mijn burn-out.”

Tredes
Ze beschrijft in haar boeken dat je bij stilte vaak drie 
tredes ziet: eerst vinden mensen de stilte prettig, 
ze kunnen herademen. “Dat zag je ook tijdens de 

eerste lockdown.” Maar als het langer duurt, is er vaak de 
ervaring van het struikelen, de stilte wordt moeilijk, zoals 
in de tweede lockdown. “Als je daar doorheen gaat, kan 
je in de fase komen waarin je je overgeeft aan wat is en 
ontdekt hoe bemind je bent.”
Ze vindt de lockdown pittig, als moeder en als onder-
nemer, maar is blij met de toenemende interesse voor 
stilteretraites en -trainingen vanuit het bedrijfsleven en 
onder niet-christenen. “Ik zou het mooi vinden als we al 
die mooie dingen niet in onze eigen bubbel houden, maar 
breder delen. Ik ben blij met de mogelijkheden die daar 
nu voor zijn.”

“ Ik ontdekte dat 
er leven is na de 
pijngrens.”

Wonder
Ze koestert wat ze heeft geleerd in haar burn-out. “Een 
burn-out is een schreeuw om vitaliteit. Het is verschrik-
kelijk als je erin zit. Ik weet hoe wanhopig het voelt. De 
prognose was dat ik nooit meer een boek zou kunnen 
schrijven. Maar ik heb ervaren dat er leven is na de pijn-
grens. Er valt veel te ontdekken als je stil wordt gezet. Ik 
ontdekte een andere manier van leven, vanuit rust. Dat 
heb ik als een wonder ervaren.”
De rust die God geeft is voor haar een heel concrete en 
praktische werkelijkheid geworden. “Ik loop altijd een 
beetje op het randje, dat past nu eenmaal bij mij. Hoe je 
alert blijft op signalen dat het mis kan gaan? Wanneer je 
slecht slaapt, nog maar moeilijk pauzes neemt en je in de 
verleiding komt je steeds met andere te vergelijken, is het 
slim om pas op de plaats te doen – dit zijn vaak eerste 
signalen van een leven vanuit streven. Tijdens de burn-
out kreeg ik uitval van mijn armen en benen, toen was ik 
al helemaal in het rood. Maar als een pannetje water op 
het vuur staat, zie je al de eerste bubbeltjes voordat het 
gaat koken. Je hoeft niet toe te kijken, je kunt het gas 
gewoon lager zetten.”

cgmv magazine | maart 2021

Wat goed 
dat je rust



“Gezamenlijk bouwen
aan nieuw perspectief
voor deze generatie.”

LOOPBAAN
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Het is een jaar geleden dat de eerste lockdown werd 
aangekondigd. Niet lang daarna daagde minister-

president Rutte een specifieke groep Nederlanders uit. 
In zijn nieuwe standaardwijze van communicatie naar de 
burger, de persconferentie, wilde hij jongeren een hele 
duidelijke boodschap meegeven. Jongeren moesten nu 
toch écht gaan meedenken en meepraten over hun eigen 
toekomst. “Kom met je ideeën. Lever kritiek.”

Bij veel jonge mensen drong de ernst van de situatie nog niet door. 
“Over een aantal maanden zal het vast weer zo zijn als vanouds.” 
In het dagelijks leven ben ik, naast voorzitter van PerspectieF en 
kandidaat op de Tweede Kamer lijst 
van de ChristenUnie, student. Ik woon 
in Utrecht en studeer daar taal- en 
cultuurstudies aan de universiteit. 
Met mijn huisgenoten begon ook ik 
enigszins naïef aan de wachttijd. Paas- 
en pinksterbrunches met zelfgebakken 
pannenkoeken, sportschoolsimulaties 
in onze inmiddels opgeknapte studententuin, lasergamen en 
escaperooms in de gangen van het huis. Alles om onszelf en elkaar 
binnen de vier muren te voorzien van de mooiste tijd van je leven.
We kwamen met ideeën en leverden kritiek. Sceptisch over hoe 
ver de jongerenparticipatie nu weer zou reiken, praatten we als 
ware coronaexperts mee van achter de tv. Het was immers dui-
delijk. Studenten dienden zich voortaan via een laptopscherm te 
ontwikkelen en de starters onder ons moesten het doen met een 
kennismaking op het werk via Zoom. Was je je baan(tje) kwijt en 
kon je de huur niet betalen? Dan werd je doorverwezen naar nóg 
een lening bij ome DUO.

Tijdens de dagelijkse koffiewandelingen sprak ik generatiegeno-
ten die niet alleen wachtten op het eind van de pandemie. Ze 
wachten op het begin van een nieuwe levensfase. Jaren werkerva-
ring, twee masters, vakmanschap: in geen van de gevallen bleek 
het genoeg om zekerheid en houvast te vinden op het gebied van 
werk en inkomen. “Ze wilden me eindelijk in dienst nemen en 
toen kwam de pandemie.” “Ik heb al jaren twee flexibele baantjes.” 
“Ik ken niemand in dat wereldje, dus is mijn droombaan onbereik-
baar.” “Ik was enthousiast tot ze vroegen of ik sta ingeschreven als 
zzp’er.”
De Tweede Kamerverkiezingen staan in het teken van grote 
thema’s, maar ook in het teken van onze dagelijkse realiteit. Het 

afgelopen jaar was voor veel studenten 
en starters confronterend. Een tijd waarin 
ze op zichzelf waren aangewezen, ze het 
alleen moesten doen. Voor starters die 
recentelijk de arbeidsmarkt betraden is 
thuiswerken de norm en behoren zelfs 
directe collega’s niet tot goede beken-
den. Corona heeft het individualisme in 

onze maatschappij nog verder naar de voorgrond gebracht. Veel 
jongeren zijn niet meer aangesloten bij gemeenschappen waar ze 
op kunnen terugvallen. En sporadisch kom ik iemand tegen die 
lid is van de vakbond. Terwijl de behoefte van jonge mensen aan 
herkenning, ondersteuning en verbinding in tijden niet zo sterk is 
geweest.
We willen hetzelfde, maar alleen komen we er niet. Laten we ge-
zamenlijk bouwen aan een nieuw perspectief voor deze generatie, 
die niet weet hoe lang zij nog in de wacht moet staan. Met con-
crete handreikingen voor nieuwe oude zekerheden. Het hebben 
van een vaste baan en het opbouwen van een bestaan. 

COLUMN

In de wacht

Bina Chirino (1994) is sinds juni 2020 voorzitter van jongerenorganisatie 

PerspectieF en Tweede Kamerkandidaat voor de ChristenUnie. Haar 

ouders vertrokken van Curaçao naar Nederland om te studeren. Ze zijn 

in Nederland blijven wonen. Bina is rooms-katholiek. “Ik ben en blijf 

ingeschreven bij de Rooms-Katholieke Kerk. Daar ervaar ik rust, stilte, 

heiligheid en kom ik heel dicht bij God. Maar ik kerk ook regelmatig 

elders”, zei ze tegen het Reformatorisch Dagblad. Ze studeert taal- en 

cultuurstudies in Utrecht, is sterk maatschappelijk betrokken en vindt 

het belangrijk dat mensen gehoord worden en dat je daar iets mee doet. 

Het is volgens haar belangrijk dat jongeren op de plekken zitten waar de 

besluiten vallen. Ze is dit jaar gastcolumnist in CGMV magazine.

“ Je kunt het gas 
ook lager zetten 
voor het water 
kookt.”

Genade
“We mogen leren leven vanuit een basis van genade. 
Van daaruit kunnen we ook leren over onszelf en zelf-
zorg toepassen. Laten we elkaar helpen om keuzes te 
kunnen maken die ons tot een vrij mens maken in plaats 
van tot een slaaf. Ik heb meer leren leven met de onge-
lukkigheid van het leven. ’s Ochtends ben ik niet op mijn 
best en heb ik vaak piekergedachten. Ik weet nu dat ik 
dan behoefte heb aan nabijheid en dat het me helpt om 
aan het begin van de dag alles bij God neer te leggen en 
om nabij te zijn aan mezelf. Ik ken ook een single die om 
die reden ’s ochtends even iemand appt om verbinding 
te zoeken, als een negatieve gedachte als ‘ je bent alleen’ 
zich opdringt.”

“Ik heb ook ontdekt dat ik, al vind ik het moeilijk om 
vroeg op te staan, het beste kan schrijven in de vroege 
ochtend. Je hebt maar een paar uur aandacht per dag, 
en ’s morgens zijn mijn gouden uren. Het is goed om 
samen te kijken welke emoties meespelen bij negatieve 
gedachten en wat de behoeften zijn die daar achter 
liggen. Veel mensen hebben het in werkelijkheid niet te 
druk, maar zijn druk in hun hoofd door allerlei gedach-
ten. Als je de achterliggende behoeften kent, kun je 
spelenderwijs zoeken naar ritmes of uitdagingen die 
tegemoet komen aan die behoeften.”

Open doen
“In gesprekken geven mensen vaak aan dat ze moeilijk 
stille tijd kunnen houden omdat ze kinderen hebben. 
Maar Jezus heeft gezegd: ‘Wie een kind ontvangt, 
ontvangt Mij.’ Ik geloof dat als je naast je kind zit als het 
speelt, Jezus erbij is. Ook al kun je dan geen ingewik-
kelde Bijbelstudie doen. Ik geloof dat God je leven kan 
gebruiken in zijn plan met de wereld, en dat is liefde. 
Hij zoekt je daarin steeds weer op, ook als je elke dag 
weer valt. Hij klopt aan je deur, ook door andere mensen 
heen, bijvoorbeeld door vluchtelingen, met de vraag of 
je open wil doen.” 

De kracht van rust
Het boek “De kracht van rust” bevat inspi-
rerende verhalen van onder anderen rapper 
Typhoon, bergbeklimmer Katja Staartjes en 
bisschop Ancelimo. Bij het boek hoort een 
8-weekse online leesbeleving via app of e-mail. 
Zie www.dekrachtvanrust.nl of 
www.mirjamvandervegt.nl 
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Stamppot spruitjes met gebakken fricandeau, gebraden 
worst met koolraapjes en aardappelen, zuurkoolschotel met 
rundergehakt en kerrie, pasta met kip en groenten in papri-
kasaus. Je kunt het zo gek niet verzinnen of de koks maken 
het vers in IJsselmuiden. Hollandse pot, werelds, vega/vis of 
de verrassing van de chef. De lekkerste geuren meanderen 
door het enorme pand. Kleine, grote of medium porties; 
voor een euro of zes à zeven per maaltijd ben je klaar. 

Slim concept
Tientallen koks maken dagverse maaltijden, die twee keer 
per week door heel Nederland worden bezorgd. Het culi-
naire en het logistieke komen in IJsselmuiden op een bijzon-
dere wijze samen: Uitgekookt.nl. De naam dekt meerdere 
ladingen. Het is een slim concept, want het bedrijf levert 
op een slimme manier dagverse maaltijden aan iedereen die 
dat maar wil én je hoeft niet meer zelf te koken, waardoor je 
tijd overhoudt voor leuke dingen. Uitgekookt dus. Letterlijk 
en figuurlijk.
Heb je honger en geen tijd om te eten, dan kun je een 
pizzaatje bestellen, je haalt een patatje of je gaat naar de 
Chinees. Lekker, makkelijk, maar niet gezond, daar is het 
iedereen het wel over eens. Je kunt ook een zak uit de diep-
vries van de plaatselijke grootgrutter in je pan gooien, maar 
het blijft altijd behelpen. “Het unieke van Uitgekookt is dat 
wij met verse maaltijden werken, waarbij er elke week een 
ander menu is. Zo ben je dus verzekerd van vers, gezond 
en gevarieerd eten. Er zijn andere bedrijven, die ongeveer Te
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Geen toevoegingen, ingrediënten 

komen als het kan uit de regio 

Kampen en de maaltijden worden 

vers bereid en thuisbezorgd, of 

je nou in Den Helder woont of 

in Maastricht. Is het een mobiel 

restaurant? Is het een kok in je 

eigen keuken? Het is een beetje 

van beide. Eén van de meest 

bijzondere bedrijven van ons 

land zit gewoon in IJsselmuiden: 

Uitgekookt.nl. 

“ DIT IS EEN ECHTE KEUKEN, 
ALLEEN EEN BEETJE  
AAN DE GROTE KANT”

Uitgekookt.nl maakt vanuit IJsselmuiden dagverse maaltijden voor heel Nederland
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hetzelfde doen, maar die werken vaak met 
ingevroren maaltijden. Dat is toch een 
andere tak van sport”, zegt Arthur Ger-
ritsen van Uitgekookt.nl. Hij is trots op het 
bedrijf en hij vertelt er graag over. 

Ambities
Verse maaltijden dus. Ze worden twee 
keer per week gekoeld bij duizenden klan-
ten thuisbezorgd en zijn dan ook 
beperkt houdbaar. Je kunt kiezen 
uit 25 maaltijden per week. “Wij 
maken kant-en-klaarmaaltijden, 
maar wij bewijzen dat het ook 
anders kan. Vers, betaalbaar, ge-
makkelijk en gevarieerd”, vertelt 
Gerritsen.
“Wij willen marktleider worden 
als het gaat om kant-en-klaarmaaltij-
den die net zo goed zijn als wanneer je 
ze zelf maakt. We zijn geen fabriek, dit is 
een echte keuken, alleen een beetje aan 
de grote kant. Alles wordt vers bereid, dat 
is onze kracht. De aardappelen worden 
hier nog gewoon gekookt, alleen de pan-
nen zijn fors. We zien ook dat we steeds 
meer jongere mensen tot onze klanten 
mogen rekenen. Het is namelijk gemak-

kelijk, gezond en lekker. Onze kracht is het 
dagverse product, daar staat en valt alles 
mee. We doen daarin geen concessies”, 
zegt Gerritsen. 

Jonnie en Thérèse
Jonnie Boer en zijn vrouw Thérèse van 
driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle 
hebben zich ook verbonden aan Uitge-

kookt.nl. Klanten kunnen maaltijdboxen 
bestellen met een uitgebreide handleiding. 
Ze warmen daardoor zelf een sterrenmaal-
tijd op in eigen keuken. Nu alle restau-
rants gesloten zijn, kunnen mensen thuis 
dineren.
In IJsselmuiden werken 175 mensen in de 
grote keuken én de logistieke afdeling die 
alles op tijd bij de mensen moet krijgen. 
Heel Nederland is het verzorgingsgebied, 

met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen 
en de Waddeneilanden. Er zijn 400 bezor-
gers, die vanuit een regionaal steunpunt of 
hub de klanten in een eigen verzorgings-
gebied bedienen. Het zijn eigen mensen 
die exclusief voor Uitgekookt.nl werken. 
“We willen dat onze eigen bezorgers, die 
parttime voor ons werken, bij de klanten 
komen. Zo ontstaat er een band tussen 

ons bedrijf en de mensen die 
onze maaltijden bestellen, dat is 
belangrijk. Het is meer dan alleen 
een maaltijd, het is een stukje van 
hun leven.”

Reservemaaltijden
Waar gewerkt wordt, worden 
fouten gemaakt. Het is een 

delicaat proces van bestellen, koken en 
afleveren. Soms gaat het mis. Bezorgers 
hebben daarom altijd reservemaaltijden 
bij zich. Mocht het niet goed gaan, dan 
kunnen die geleverd worden om achteraf 
de fout op te lossen via de klantenservice. 
Gaat alles goed, dan hebben de bezorgers 
één of meerdere verse maaltijden in de 
koelkast staan. Vanwege het verse product 
is retourneren niet mogelijk. 
Busjes bevoorraden wekelijks tachtig 
steunpunten in Nederland. Minimaal 
twee dagen van tevoren dient een klant 
minimaal twee maaltijden online aan 
te klikken. Je kunt zelfs vier weken van 
tevoren je menu’s online bestellen. “Die 
tijd gebruiken we om alles vers in te kopen 
en te maken”, zegt Gerritsen. Het is in 
IJsselmuiden dan ook een komen en gaan 
van verse ingrediënten van alle soorten en 
maten en maaltijden, die naar alle uithoe-
ken van het land gaan. 

Duw in de rug
Uitgekookt.nl groeit met tientallen pro-
centen per jaar, ook al voor corona. “Deze 
pandemie geeft ons een extra duw in de 
rug. Vooral tijdens de eerste golf zagen 
we dit effect. Veel ouderen durfden niet 

naar de supermarkt, maar ze wilden toch 
gezond, gevarieerd en lekker eten. Ons be-
drijf bleek een uitkomst te zijn. We hopen 
natuurlijk dat we deze klanten vasthou-
den. Het is wel zo dat corona ons ook voor 
uitdagingen stelt. In het bedrijf moeten 
we afstand proberen te houden en bij de 
klant moeten we dat ook. Maaltijden tot in 
de keuken brengen kan nu niet. 
We gaan tot de voordeur.” 

Familiebedrijf
Uitgekookt.nl is een bedrijf van 
deze tijd. De naam verwijst naar 
het internetadres. Toch is het 
een familiebedrijf wat teruggaat 
tot 1830. De eerste generaties 
(1830-1938) van de familie Van Marle uit 
Kampen verbouwen in de zomer groenten 
en aardappelen. Ze verkopen hun oogst 
aan de deur. Venten dus. Directeur en 
eigenaar Johan van Marle is de zesde ge-
neratie. Begin vorige eeuw start de familie 
een groentezaak aan de Venestraat in 
Kampen. De bloeiende winkel is tientallen 
jaren een begrip in de Hanzestad en wijde 
omgeving. De winkel bestaat nog steeds, 

maar is niet meer in het bezit van de Van 
Marles.
Johan van Marle neemt in 1999 de winkel 
in de binnenstad over van zijn ouders en 
besluit te verhuizen naar een centraal 
gelegen winkelcentrum in Kampen. Hier 
wordt de volgende belangrijke stap gezet: 
de winkel krijgt een open keuken en Johan 

trekt een chef-kok aan. Met ‘op de huid 
gebakken zalm bij de Culinaire Groente-
man’ is Johan voorloper in de markt. De 
reacties op de kwaliteit van de gerechten 
zijn zo positief, dat de vraag naar maal-
tijden aan huis en de catering groeit. De 
keuken is al snel te klein, vandaar dat de 
keukenbrigade verhuist naar een groter 
onderkomen op een industrieterrein in 
IJsselmuiden. Langzaam breidt de bezor-

ging zich uit in de regio en later in heel 
Nederland. 

Kampen en IJsselmuiden
De familienaam Van Marle wijzigt in 
Uitgekookt.nl. Eind 2018 verhuist het 
bedrijf naar een nieuw, veel groter pand 
in IJsselmuiden. Hier verrijst een volledig 

high care ingerichte begane grond 
met tientallen koks, orderpickzo-
nes, gekoelde opslag en logistieke 
lijnen voor de bereiding van verse 
maaltijden. Behalve de maaltijden 
verzorgt het bedrijf ook evene-
menten en barbecues voor grote 
partijen. Dat ligt nu stil door 
corona.

De familie Van Marle blijft werken op de 
plek waar het allemaal begon: Kampen en 
IJsselmuiden. Je zou kunnen zeggen dat de 
cirkel weer rond is, want de oprichters van 
het bedrijf verkochten aardappelen aan 
de deur en nu worden de maaltijden weer 
aan huis gebracht. “Alles valt of staat met 
een goed product”, zegt Arthur Gerritsen. 
“Het is belangrijk, zeker in deze coronatijd, 
om vers, gevarieerd en gezond te eten. 

“DE AARDAPPELEN 
WORDEN HIER NOG 

GEWOON GEKOOKT.”

“DEZE PANDEMIE 
GEEFT ONS EEN EXTRA 

DUW IN DE RUG.”
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Albert Geerds, Harm Tamminga en Gea Varwijk zijn jurist 
bij CGMV. In CGMV magazine vertellen ze beurtelings over 

hun werk. In dit nummer: Gea Varwijk.

JURIDISCHE ZAKEN

Zo ook in het geval van Caroline, 47 jaar en tien jaar werk-
zaam als consultant bij een middelgroot bedrijf. Ze belt 
naar CGMV en geeft aan dat ze die ochtend op kantoor 
moest komen en te horen kreeg dat het management de 
laatste tijd niet tevreden is over haar werkzaamheden. Ca-
roline krijgt een week tijd om te laten weten of ze akkoord 
gaat met de overeenkomst die ze meekrijgt en hoeft niet 
meer op kantoor te komen. Wat nu? Wat zijn haar rechten 
en hoe kan ze hier het best op reageren?
Ik bespreek met Caroline dat haar werkgever niet van haar 
kan verwachten dat ze een handtekening onder de over-
eenkomst zet. In het Burgerlijk Wetboek zijn ‘de spelregels’ 
vastgelegd waaraan een rechtsgeldig ontslag wegens 
disfunctioneren moet voldoen.
Haar werkgever moet aannemelijk maken dat de werkne-
mer – Caroline - disfunctioneert, bijvoorbeeld door een 
schriftelijke beoordeling waaruit dat blijkt. De werknemer 
moet hier informeel op aangesproken zijn en de werkgever 
moet het disfunctioneren met voorbeelden onderbouwen. 
De werknemer moet tijdig in kennis zijn gesteld van het 
disfunctioneren. De ongeschiktheid mag niet het gevolg 
zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing 
en arbeidsomstandigheden, en mag evenmin door ziekte 
worden veroorzaakt. 
Ook moet de werknemer in voldoende mate in de gelegen-
heid zijn gesteld het functioneren te verbeteren. De Hoge 
Raad besliste in juni 2019 dat laatstgenoemd criterium 
inhoudt dat de werkgever de werknemer “serieus en reëel 
gelegenheid” moet bieden om zijn functioneren te verbe-
teren. De werkgever moet daarbij hulp en ondersteuning 
bieden, zoals coaching, specifieke opleidingen, mediation 
en regelmatige evaluatie. 
Carolines werkgever had haar dus een verbetertraject 

moeten aanbieden, met daarin de tekortkomingen in het 
functioneren, de specifieke doelstellingen die behaald 
moeten worden, welke begeleiding Caroline kon verwach-
ten en de duur van het traject. Ten slotte moet genoemd 
worden wat de consequenties zijn als het gewenste 
resultaat niet wordt bereikt. Wat in redelijkheid van een 
werkgever kan worden verlangd, zal per geval verschillen. 
Dit hangt onder andere af van de aard en inhoud van de 
functie, de duur van het onvoldoende functioneren, de 
mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich 
inzet voor verbetering en de omvang van het bedrijf of de 
organisatie.
Uit de rechtspraak blijkt bijvoorbeeld dat een lang dienst-
verband een grotere inspanningsverplichting voor de werk-
gever met zich meebrengt. De rechter zal ook toetsen of 
het verbeterplan de werknemer voldoende houvast biedt 
en deugdelijk is uitgevoerd en of de werknemer correct is 
bejegend gedurende het traject.
In het geval van Caroline is duidelijk dat werkgever op alle 
onderdelen niet aan de voorwaarden voor een rechtsgel-
dig ontslag wegens disfunctioneren heeft voldaan. Ik laat 
werkgever om die reden weten dat Caroline de overeen-
komst niet zal tekenen. Telefonisch bespreek ik de situatie 
met het bedrijf. De werkgever geeft aan niet bereid te zijn 
in Caroline te investeren en komt met allerlei zaken, die 
nooit eerder met Caroline zijn besproken. 
Caroline besluit na enige tijd dat ze niet langer bij deze 
werkgever wil werken. Met een fors hogere vergoeding dan 
normaliter aan de orde zou zijn, gaan partijen alsnog via 
een overeenkomst uit elkaar. De werkgever had zich een 
smak geld kunnen besparen door zich aan de spelregels te 
houden. Dit had, belangrijker nog, ook Caroline een hoop 
ellende en stress bespaard!

Het gebeurt geregeld dat werknemers ons bellen en aangeven dat ze 
totaal onverwacht te horen hebben gekregen dat ze ontslagen worden. 
Vaak hebben werkgevers dan ook al een overeenkomst klaarliggen, waar 
de werknemer alleen nog een handtekening onder hoeft te zetten. Als reden 
wordt vaak genoemd dat er sprake zou zijn van disfunctioneren. 

Disfunctioneren?

ONZE ADVISEURS ONTVANGEN 
DAGELIJKS VEEL VRAGEN VAN LEDEN. IN 
DEZE RUBRIEK EEN SELECTIE. BEL OF MAIL 
ONS, WE DENKEN GRAAG MET JE MEE!

VRAAGVRAAG  
ANTWOORDANTWOORD
Hoe zit het met de 
reiskostenvergoeding 
van mijn werknemer? 
 

Beste Bédina, 
Kan ik als werkgever de reiskosten van mijn 
werknemer dit jaar blijven doorbetalen, zoals we 
gewend waren voor de coronacrisis?

Beste Hans, 
Sinds 2006 mag de werkgever maximaal € 0,19 per km onbe-
last vergoeden. Per 1 april 2021 treedt er echter een wijziging 
op in de manier waarop je als werkgever de reiskosten van 
je werknemer mag vergoeden. Wanneer een medewerker 
36 weken of 128 dagen naar een vaste werkplek reist, mag er 
een vaste reiskostenvergoeding worden betaald. Hierbij is 
het van belang dat de werkgever dit moet kunnen aan-
tonen. Het is daarom belangrijk de aanwezigheid van de 
medewerker op een vaste werkplek te registreren. Let wel: 
het betreft hier geen registratiesysteem van ‘reisbewegin-
gen’. Dit met de bedoeling dat er uiteindelijk op basis van 
nacalculatie reiskosten kunnen worden vergoed. Door het 
thuiswerken zijn er veel minder vaste reisbewegingen naar 
locatie. Dat staat een vaste reiskostenvergoeding in de weg.
Tot 1 april 2021 blijft het in ieder geval wel mogelijk de be-
staande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast te ver-
goeden. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het 
thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Een voorwaarde 
hierbij is wel dat het een vaste vergoeding betreft die al 
voor 13 maart 2020 door de werkgever werd toegekend. 
Wij achten het trouwens niet uitgesloten dat in verband 

met de aanhoudende coronacrisis alsnog 
besloten wordt de oude regeling te 

verlengen. En dat is aan de regering. 
Mocht je er vragen over hebben, 
neem gerust contact met ons op. 

Wat betekent een 
loonsanctie voor  
mijn inkomen? 
 
Beste Anja, 
Ik ben al bijna twee jaar ziek. Ik maak me zorgen over 
mijn inkomen. Wat betekent een loonsanctie voor mijn 
inkomen?

Beste Robin, 
Als je bijna twee jaar ziek bent, kun je een 
WIA-uitkering aanvragen. Bij de beoordeling 
van deze WIA-aanvraag kijkt het UWV naar je 
re-integratiedossier. Hebben jij en je werkgever 
genoeg gedaan aan de re-integratie, en ben je 
weer aan het werk binnen de mogelijkheden die je hebt? Dan 
is er sprake van een bevredigend resultaat. Als blijkt dat je werkgever 
niet genoeg heeft gedaan aan de re-integratie, kan het UWV een loon-
sanctie opleggen. Dit betekent dat het UWV, na de twee jaar loondoor-
betaling wegens ziekte, je werkgever kan opleggen om nog maximaal 
één jaar langer het loon door te betalen. Tijdens de loonsanctie kun je 
niet ontslagen worden. Op hoeveel loondoorbetaling heb je dan recht? 
Tijdens de eerste twee ziektejaren heb je recht op minimaal 70 procent 
loondoorbetaling. In je arbeidsovereenkomst of cao kan staan dat dit 
wordt aangevuld tot meer, bijvoorbeeld 75 of zelfs 100 procent. Echter, 
in een arbeidsovereenkomst of cao wordt vrijwel nooit iets vermeld over 
de loondoorbetaling in het derde ziektejaar. De gedachte dat je dan 
altijd recht hebt op dezelfde loondoorbetaling als tijdens het tweede 
ziektejaar, klopt niet. Tenzij in de cao of arbeidsovereenkomst anders 
is bepaald, geldt in principe voor het derde ziektejaar de minimale 
loondoorbetaling van 70 procent. Het kan zijn dat je als werknemer 
financieel nadeel van de loonsanctie ondervindt. Dat kan aan de orde 
zijn als je - wanneer géén loonsanctie zou zijn opgelegd - aanspraak had 
gehad op een WIA-uitkering én een aanvullende uitkering vanuit een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die uitkeringen moeten dan samen 
hoger uitvallen dan 70 procent van het maximumdagloon. Als beide uit-
keringen samen aantoonbaar hoger zouden uitvallen dan het loon dat de 
werkgever moet betalen tijdens de opgelegde loonsanctie, kan het zijn 
dat je werkgever je moet compenseren voor het misgelopen bedrag. 
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COLUMN

Joost Smit is predikant in 

Amersfoort-Vathorst. Hij 

schrijft over geloof en werk.

In Den Bosch trok de menigte plunderend 
door het centrum, in Rotterdam sneuvelden 

winkelruiten en in Eindhoven stonden auto’s in 
brand. Het was alsof we naar nieuws uit een 
ander ver land keken. Maar opeens hadden 
we hier onze eigen Capitoolbestormers, die 
ondernemers met een laatste zetje in de afgrond 
duwden. Niet vanwege grof onrecht of een 
racistische moord, maar om een klok die negen 
sloeg. Ze trokken als jihadi’s door de polder.

Nu weet ik dat oorlogstaal vermeden moet wor-
den. Beter is het beeld van 
Jezus, van een kudde zonder 
herder. Iets van dat doelloos 
dwalen zag ik terug in de 
binnensteden en de agressie. 
Als zin en doel ontbreken, 
waar haal je dan nog de kick 
vandaan? In de jaren negen-
tig volgde ik colleges ethiek 
in Engeland. Glimlachend 
stelde een professor daar al 
vast: The taking away of God 
dissolves all. Moet je niet met Nietzsche conclude-
ren dat alleen nog brute macht dit vacuüm vult? 
Zelf ben ik minder somber. De massale veront-
waardiging sprak een andere taal. In de emotie 
startte de crowdfunding voor getroffen onderne-
mers en het lik-op-stukbeleid wekte vertrouwen. 

Kudde 
zonder 
herder

Kennelijk hebben de geboden van God onze cultuur 
dieper gestempeld dan gedacht. Of beter gezegd: 
het zijn deze geboden, die bij de schepping van God 
passen: kom niet aan het bezit of leven van de ander. 
Maar wat kan dit laagje beschaving snel wegsmelten 
onder de woedende hitte van een dreigende meute.
Wat kan helpen om die angst los te laten? Toen 
mijn woede wat gezakt was, kwam het beeld van 
de kudde terug. Wie zijn deze jongens, als ze hun 
capuchons afzetten en je hen in de ogen kijkt? Een 
voorganger deelde zijn gebed voor deze groep. Dat zij 
één voor één door God gezien mogen worden en dat 

het licht van Jezus in hun ogen 
mag weerspiegelen. Dat klinkt 
als een vrome wens, maar ook 
deze dwalende schapen kunnen 
alleen overwonnen worden door 
Iemand die groter en liefdevol-
ler is dan hun eigen woede en 
frustratie.
Op de maandag van de rellen 
werd mijn oom Herman be-
graven. In zijn levenswerk had 
hij het recht van de zwakken 

gezocht en verdedigd. Bij het einde van zijn leven had 
hij van al zijn kleinkinderen persoonlijk afscheid geno-
men. Hij liet hen achter in een ingewikkelde tijd vol 
polarisatie. Wat mooi dat hij hen juist deze woorden 
meegaf: Laat je niet overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede (Romeinen 12:21). 

Wie zijn deze 
jongens, als ze 
hun capuchons 

afzetten en je hen 
in de ogen kijkt?
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et is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws 
geweest: jongeren hebben in toenemende mate last 

van gevoelens van eenzaamheid en depressie en zien de 
toekomst somber in. Daarbij komt dat er veel onzekerheid 
is rondom studie en werk. Het maken van een studiekeuze 
in deze tijd is lastig: open dagen gaan niet door en online 
colleges geven geen echt goede indruk van de realiteit. Als 
je net een baan hebt, is dit in veel sectoren waarschijnlijk 
ook niet hoe je het je had voorgesteld. In sommige secto-
ren staat het werk op een lager pitje, in bepaalde sectoren 
wordt ander werk verwacht dan waar je voor bent opgeleid 
of aangenomen. We hebben een aantal van onze jonge 
leden gevraagd naar hun ervaringen als starter in coronatijd. 
Sarine (20) is als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs, 
Dana (23) werkt in de kinderopvang en Joanne (20) werkt 
zowel in de horeca als in de thuiszorg. 

Hoe gaat het op je werk? 
Dana vertelt dat het werk in de kinderopvang, weliswaar op 
een iets aangepaste manier, gewoon doorgaat. Hoe anders 
is dit in het onderwijs en de horeca. Sarine geeft aan dat 
ze nu voornamelijk noodopvang doet. Het is leerzaam voor 
haarzelf om online les te leren geven, maar het is wel con-
stant schakelen tussen online en fysiek lesgeven. Dat kost 

veel tijd en energie. Ook voor 
Joanne is het werken in deze tijd 
anders dan normaal. Afgelopen 
zomer kon ze nog wel weer werken 
op het terras. Af en toe was er wat gemopper van klanten 
over de aangepaste regels, maar zodra ze uitlegde dat zij 
het ook niet had bedacht, was het alweer goed. Gelukkig 
heeft ze ook een baan in de thuiszorg. Maar ook daar merkt 
ze de gevolgen van de coronacrisis. “Bij een verkoudheidje 
mag je uiteraard niet meer werken en cliënten zijn vaak 
eenzaam. Dat vind ik echt wel lastig om te zien.” 

Wat zijn je toekomstplannen voor na de coronacrisis? 
Dana: “Ik heb absoluut geen spijt van mijn studiekeuze! 
Kinderen hebben altijd mijn interesse gehad. Ik verwacht 
wel dat het werk na de coronacrisis allemaal weer wat  

Starter in 
coronatijd
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leuker wordt.” Joanne is erg blij dat ze niet alleen in de ho-
reca, maar ook in de thuiszorg werkt. Nu heeft ze tenmin-
ste iets te doen en dat bevalt haar goed. Ze hoopt na de 
coronacrisis ook weer aan de slag te kunnen in de horeca. 
Sarine twijfelt wel over haar studiekeuze. “Het is niet zo 
dat ik mijn werk niet leuk vind, maar ik weet nog niet zeker 
of ik dit mijn hele leven wil blijven doen.”

Hoe hou je het vol? 
Dana: “Ik doe naast mijn werk veel voor andere mensen, 
zoals in december kerstpakketten uitdelen en boodschap-
pen doen. Daar word ik blij van en het maakt dat ik met 
andere mensen in contact blijf. Ik probeer echt positief te 
blijven.”
Sarine mist het afspreken in grotere groepen. “Binnen de 
mogelijkheden die er zijn probeer ik wel vrienden te blijven 
ontmoeten. Ik ben blij dat ik werk heb waar ik nog andere 
mensen ontmoet. In het weekend heb ik wel meer last van 
de lockdown, maar ik voel me niet eenzaam en heb ook 
niet het idee dat vrienden van mij zich eenzaam voelen.” 
Als tip geeft Sarine mee om een positieve mindset te hou-

den, te denken in mogelijkheden in plaats van te blijven 
hangen in wat niet kan. Joanne voelt zich niet eenzaam, 
maar ziet het in haar werk wel. “Uiteraard mis ik het wel 
om leuke dingen te doen, zoals een terrasje pakken in 
de stad. Maar ik houd wel zoveel mogelijk contact met 

vrienden.” Dat is ook haar tip: blijf contact onderhou-
den, voorkom dat je vereenzaamt. Nodig mensen 
uit van wie je weet dat ze het nodig hebben en heb 
samen een leuke tijd. 

Deze jonge leden van CGMV kunnen zichzelf geluk-
kig dus niet herkennen in de nieuwsberichten over 

eenzaamheid, depressiviteit en twijfel, alhoewel 
ze alle drie wel aangeven dat ze hun best moeten 
blijven doen om positief te blijven. Zij proberen er, 
binnen alle beperkingen, toch het beste maar van 
te maken. Het werk is misschien nu wel anders 

dan van tevoren gedacht, maar de verwachting 
is dat er weer betere tijden zullen aanbreken. 

Maar misschien zit jij wèl met vragen over je 

Daar sta je dan, net klaar met je opleiding en aan het 

werk in je eerste baan. Maar het gaat niet zoals je je had 

voorgesteld toen je aan je opleiding of werk begon. 

Niemand had zich kunnen voorbereiden op de 

ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Daardoor 

kan de twijfel toeslaan: heb ik wel de juiste keuze 

gemaakt, en hoe lang hou ik dit nog vol?

H

Loopbaanwijzer
 

Je streeft er natuurlijk naar om met plezier je werk te doen. 
Soms moet je daar wat extra moeite voor doen. Bijvoorbeeld 
als de omstandigheden tegenzitten. Of als je een nieuwe 
stap in je loopbaan wilt zetten, maar twijfelt over de juist-
heid ervan. De Loopbaanwijzer van CGMV helpt je bij het 
maken van de keuzes die echt bij jou passen. CGMV heeft 
de Loopbaanwijzer ontwikkeld voor iedereen die een nieuwe 
stap in zijn of haar loopbaan overweegt. Allereerst heb je een 
gesprek met een van onze loopbaanadviseurs over de keuzes 
die je maakt en hebt gemaakt. Daarop ontvang je van ons 
een schriftelijk advies met tips, conclusies en aanbevelingen 
voor je loopbaan. Ook hebben we telefonisch contact met  
je over het advies. Meer informatie vind je op  
www.cgmv.nl/loopbaanwijzer.

Intekenen en kosten
Prijs: voor leden: geen € 250,- maar € 90,- inclusief btw.

Online Startgesprek
Voordat je voor jezelf gaat beginnen, is het belangrijk om 
helder te krijgen waar je aan begint. CGMV vakorganisatie 
biedt jou een online startgesprek aan waarin we samen alle 
stappen naar een eigen onderneming doornemen. Meer 
informatie: www.cgmv.nl/startgesprek.

Intekenen en kosten
Prijs: € 25,- exclusief btw. Voor leden: gratis. Op 
woensdag 17 maart 2021! Inschrijven is mogelijk 
tot en met dinsdag 16 maart. Je ontvangt uiterlijk 
woensdagmorgen 17 maart per mail een link om deel 
te nemen aan deze online netwerkbijeenkomst. Vergeet  
niet eerst in te loggen (rechtsboven in het scherm), dan  
worden de bij ons bekende gegevens alvast voor je ingevuld. 
Let op: kies voor de bijeenkomst ’s middags of ’s avonds. 
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studiekeuze, je baan, je mogelijkheden of wil je gewoon graag 
sparren over de situatie waar je in zit. Heb je behoefte om het 
allemaal eens te bespreken? Pak dan gerust die telefoon op en 
bel ons (038-42 54 379). 

Joanne: Blijf contact 
onderhouden met 
familie en vrienden.

Dana: Ik doe veel voor 
anderen mensen en 
word daar blij van. 

Sarine: Denk vooral aan 
wat wel kan, en blijf niet 
hangen in wat niet kan.
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Dus u hebt zowel een jubileum bij CGMV als bij de CAV Den Ham? 
“Zeker, dat klopt, ik ben daar op 1 oktober 2008 begonnen. De 
CAV Den Ham is een zelfstandige coöperatie met een veevoe-
derfabriek en een grote winkel. Het is vergelijkbaar met een 
Welkoop, maar veel groter en uitgebreider.”

Wat doet u daar? 
“Ik startte met werk in een oud, klein winkeltje. Het eerste jaar 
hield ik me bezig om het assortiment te leren kennen. Het plan 
was om een nieuwe winkel te bouwen. Daarvoor heb ik de bin-
nenkant van de winkel – die in 2010 werd geopend – ontworpen 
en getekend. Het is een veelzijdige baan als plaatsvervangend 
winkelchef.”  

Wat maakt CAV Den Ham zo speciaal? 
“Alles wat je voor de tuin nodig hebt, van bemesting tot sier-
beeldjes tot en met benodigdheden voor huisdieren, koeien en 
paarden. Er is ook een groot aanbod van werkkleding, vrijetijds-
kleding, schoeisel, laarzen en een paardenafdeling. Het is een 
coöperatie met een regionale functie, uit een omtrek van 30 tot 
40 kilometer komen klanten naar ons toe.”

Heeft u plezier in uw werk? 
“Ja, daar komt bij dat ik mentor ben voor stagiairs en nieuw 
personeel begeleid. De winkel is ongeveer 60 uur per week 
geopend en zowel mijn chef als ik werken elk zo’n 38 uur. Dus je 
ziet elkaar niet zo veel. Op de dagen dat mijn chef er niet is, ben 
ik eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen. We werken 
met zo’n zes, zeven man personeel. Daarnaast doe ik de inkoop 
en het beheer van de voorraad.”

Wat valt u bij de stagiairs op? 
“We hebben stagiairs van allerlei niveaus, van mbo tot verkoop-
retail. Ook hebben we moeilijk lerende jongeren begeleid – wat 
heel bijzonder was. Het valt me wel op dat jongeren met een 
agrarische achtergrond van huis uit hebben geleerd om aan te 
pakken. Maar wees niet bezorgd: ook met jongeren die niet van 
de boerderij komen, gaat het uitstekend.”

Hoe is het in de coronatijd met uw werk? 
“Het afgelopen jaar was het ontzettend druk. Wij mogen alles 
op het terrein van diervoeding verkopen en daardoor hebben we 
het 20 tot 25 procent drukker gekregen. Ook veel nieuw publiek 

dat, misschien wel impulsief, in deze tijd een huisdier heeft 
aangeschaft.”

Hoe ziet u geloof en werk? 
“Ik vind het belangrijk dat mensen in je gedrag en gesprekken 
kunnen horen en zien dat je anders in het leven staat. Ik weet 
dat ik een actief leven mag hebben in de maatschappij en wil 
graag iets voor andere mensen betekenen, een voorbeeld zijn.”

Wat doet u in uw vrije tijd? 
“Ik zit in de kerkenraad, waar ik energie en tijd in kwijt kan. En 
verder ben ik samen met mijn vrouw Judith mantelzorger van 
mijn ouders (87 en 81 jaar) en oom (82 jaar), die nog zelfstan-
dig wonen en dat dolgraag zo willen houden. Voordat corona 
uitbrak, deed ik aan zaalvoetbal en hardlopen. Gedurende deze 
coronatijd wandelen we veel, elke avond op zijn minst een uur.”

Welke figuur uit de Bijbel spreekt u het meest aan? 
“David, omdat hij een goede vriend van God was en ondanks al 
zijn tekortkomingen positief in het leven stond.” 

U houdt van de natuur. Wat betekent duurzaam leven voor u? 
“We moeten met elkaar radicaal gaan consuminderen. De 
ontevredenheid van de mensheid maakt de wereld kapot. We 
moeten terug naar het oude normaal, zeggen ze, maar het oude 
normaal was niet normaal. Onze welvaart gaat over de rug van 
anderen. De slavernij is dan wel afgeschaft, maar is dat zo? Als ik 
zie welke grondstoffen er voor kleding, horloges, mobieltjes en 
laptops worden gebruikt, is dit puur kinderarbeid en we lachen 
het allemaal weg. Dat mogen we als wereld niet laten gebeuren. 
Consuminderen, daar moeten we naar toe, en naar tevreden-
heid. Ons verwonderen over de schepping en dankbaar zijn voor 
wat we wel hebben. Je eten, je drinken, je huis en je gezond-
heid.”

Dat is in zijn geval niet gebeurd… “Er zal wel eens iets ge-
weest zijn of heb ik een vraag gesteld, maar dat weet ik dan 
niet meer. Mooi toch? Dan heeft het niet veel impact gehad. 
Gelukkig heb ik geen hulp nodig gehad. Het is net als met 
een autoverzekering; je betaalt de premie, maar je weet niet 
hoe het gaat lopen. Als je het niet nodig hebt, is het alleen 
maar goed, toch?”

Hoe verliep uw werkzame leven? 
“Ik ben de zesde in een gezin van acht kinderen. We had-
den thuis een boerderij, waar ik samen met mijn broers mijn 
ouders hielp.”

Had u graag boer willen worden? 
“Op dat moment wel. Maar het was niet zo’n heel grote boer-
derij en er waren wat beperkingen wat betreft landgebruik. 
Het was ook geen optie: ik heb zes broers en een zus, er was 
weinig grond en we woonden in een heel oud huis (dat later 
wel is vernieuwd). Het was heel moeilijk geworden om een 
bestaan als boer op te bouwen.”

Wat deed u het liefst? 
“Ik was het liefst onderweg met het vee: koeien en kalfjes. 
Dat was mijn lust en mijn leven. Als ik zie wat er allemaal 
veranderd is in het boerenbestaan, sluit ik niet uit dat we 
op termijn noodgedwongen hadden moeten stoppen. In de 
tijd dat ik thuis werkte, werkte ik in deeltijd bij verschillende 
bedrijven via uitzendbureau Randstad. Ik stond een aantal 
jaren op een vuilniswagen en trad in 1998 in dienst bij ACM, 
een filiaal van het latere Agrifirm. Daarna werkte ik acht jaar 
bij de Welkoop in Hoogeveen. Vervolgens werd ik gevraagd 
om bij de CAV Den Ham te komen werken, waar ik nu 12,5 
jaar in dienst ben.”Te
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“ We moeten radicaal  
gaan consuminderen.”

“Ik wil graag iets voor 
andere mensen betekenen, 
een voorbeeld zijn.”

“Ik wist niet eens dat ik al 25 jaar lid 

ben”, zegt hij met een lach in zijn stem. 

We spreken met jubilaris Herman aan het 

Rot, geboren in Bergentheim in 1973. Een 

kwarteeuw geleden schreef hij zich in als 

lid van de vakorganisatie. “In die tijd was 

het vanzelfsprekend dat je lid werd van 

alle g-organisaties. Op de achtergrond 

speelde mee dat je op CGMV kon 

terugvallen als het onverhoopt tegenzat 

op het werk.”

Tevreden 
zijn met  
wat je hebt

>  Op zaterdag 3 april 2021 organiseert CGMV de 
“Dankjewel-dag” voor jubilerende leden van CGMV. 
Deze feestelijke ontmoeting, met het optreden van 
zangeres Joke Buis op het programma, is via een 
livestream te volgen. Vorig jaar kon deze vanwege de 
coronacrisis niet doorgaan en we hopen dit jaar de 
jubilarissen van 2020 en 2021 digitaal te begroeten. 
Hartelijk welkom! 

IN BEELD: HERMAN AAN HET ROT

3130 cgmv magazine | maart 2021



Zelfs met de voorgestelde nieuwe pensioenwetgeving die 
per 1 januari 2022 in werking treedt, kent Nederland een 
zeer goede pensioenvoorziening. CGMV heeft daarover 
regelmatig op de website (www.cgmv.nl) gepubliceerd. We 
vinden het belangrijk om werknemers vanuit een christelijke 
identiteit optimaal voor te bereiden op hun pensioen, zowel 
in financiële zin als op een leven na het pensioen als nieuwe 
levensfase. Daarom ontwikkelden we een nieuwe cursus, 
die pensioen inzichtelijker moet maken: de Pensioen Aftrap 
Dagen.

Programma
De Pensioen Aftrap Dagen zijn bedoeld voor werknemers 
die kort voor hun pensioen staan en (eventueel) hun part-
ners. In een kleine groep van maximaal 25 personen komen 
wij bij elkaar om te praten over het naderende pensioen. Be-
halve de focus op het financiële plaatje is er ook voldoende 
aandacht voor de nieuwe levensfase. En naast de serieuze 
onderwerpen en gesprekken is er ruimte voor ontspanning, 
plezier en zingeving. Door het afwisselende programma met 
theorie, praktijk, oefeningen en wandelingen krijg je een op-
timale voorbereiding op je pensioen. Je ontvangt informatie 
over pensioenen in Nederland, AOW, soorten uitvoerders en 
soorten pensioenen. En je krijgt uitleg over het maken van 
een pensioenplanning.

Kosten
De Pensioen Aftrap Dagen zijn intensieve en informatieve 
dagen, maar ook actieve dagen. Er staan verschillende 
wandelingen op het programma. Tijdens deze wandelingen 
is er ruimte voor ontspanning, maar er zijn ook verschillende 
opdrachten en oefeningen.
Deelnemers die met pensioen gaan, betalen voor deze 
geheel verzorgde driedaagse training € 895,- inclusief btw. 
Eventuele partners betalen € 595,- inclusief btw. Leden 
van CGMV betalen geen € 895,-, maar € 795,- inclusief btw 
en hun eventuele partners betalen geen € 595,-, maar € 
495,- inclusief btw. Deze kosten zijn inclusief alle trainin-
gen, cursusmateriaal en twee overnachtingen op basis van 
volpension. Tip: informeer bij je werkgever voor een bijdrage 
in de onkosten. 

Wanneer?
De Pensioen Aftrap Dagen staan op de agenda voor dinsdag 
5, woensdag 6 en donderdag 7 oktober 2021. Maar we weten 
ook dat dit afhangt van de stand van zaken rond de pande-
mie en de maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM. 
Wat ons betreft: alles onder voorbehoud.

Nieuw:  de Pensioen Aftrap  
Dagen van CGMV

Te
ks

t:
 A

lin
da

 v
an

 d
e 

W
eg

Als je met pensioen gaat, breekt er een nieuwe levensfase voor je 
aan. Wij als CGMV vinden het belangrijk dat werknemers zich vanuit 
een christelijke identiteit goed voorbereiden op hun pensioen; 
zowel in financiële zin als op een leven na het pensioen als nieuwe 
levensfase. Daarom bieden we een nieuwe cursus aan, die pensioen 
inzichtelijker moet maken: de Pensioen Aftrap Dagen.

DIRECT 
AANMELDEN?

www.tua.nl

Master Herbronning
Gereformeerde Theologie

Theologie die relevant is
voor je werk

Het beste
van de TUA
in één master

Deeltijd

Programma met keuzemodules

• Het hart van de gereformeerde 

theologie

• Bijbellezen in de 21e eeuw

• Christelijke wijsheid in praktijken 

van leiderschap

• Vrijheid, recht en gerechtigheid

Interdisciplinair: interactie tussen 

de theologische disciplines en jouw 

beroepspraktijk

Toelating: HBO-/WO-bachelor of 

-master (vraag naar de voorwaarden)

60 EC in 2 of 4 jaar

32 33

CGMV NIEUWS

Belastingservice
Tussen 1 maart en 1 mei 2021 moet je je aangifte van de inkom-
stenbelasting indienen. Misschien wil je graag dat iemand jouw 
belastingaangifte controleert of zoek je hulp bij het invullen van 
de hele aangifte. Bij CGMV ben je aan het goede adres, want 
je kunt gebruikmaken van onze Belastingservice. Je wordt ge-
holpen door andere leden van CGMV, die jou deskundig en met 
plezier helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Het kan 
je nog eens geld opleveren ook.

Na afloop 
Na gebruik van de Belastingservice kun je er zeker van zijn dat je 
je belastingaangifte naar behoren en met een zo goed mogelijk 
financieel resultaat hebt gedaan. 

Wat gaan we doen? 
De Belastingservice is een dienst van leden van CGMV voor 
leden van CGMV. De deskundige die jou helpt bij het doen 
van je aangifte inkomstenbelasting kiest de locatie, waar de 
Belastingservice wordt verleend. De hulp bij een aangifte duurt 
maximaal twee uur. Van de Belastingservice kan gebruik worden 

gemaakt in de maanden februari, maart en april. In verband met 
de coronacrisis kan het nodig zijn dat de belastingservice wordt 
aangepast om deze veilig en coronaproof te maken. Dit zal door 
de deskundige met u worden overlegd. 

Intekenen en kosten 
De vergoeding voor de Belastingservice bedraagt € 30,- voor een 
enkele aangifte en € 50,- voor een gecombineerde aangifte (een 
aangifte van je fiscale partner en jou samen). Dit bedrag dient 
contant aan de deskundige te worden betaald. Leden, die in-
komsten hebben uit overig werk (zoals freelancers of gastouders) 
of ondernemer zijn, kunnen hun aangifte inkomsten niet laten 
doen door de Belastingservice.
Aanmelden voor de Belastingservice kan via www.cgmv.nl/
belastingservice. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je 
aanmelding en binnen enkele werkdagen nemen we contact met 
je op om je te koppelen aan een deskundig lid. 
Vóór 1 maart is het niet mogelijk om aangifte te doen en wil je 
na 1 mei nog aangifte doen, vraag dan uitstel aan.

Algemene Leden Vergadering (ALV): 15-28 juni 2021

Statutair vindt de algemene ledenvergadering van CGMV in het voorjaar plaats. Zoals al een heel aantal jaren gebruikelijk is, wordt 
de ALV digitaal gehouden. Het voornemen is om de algemene ledenvergadering dit jaar plaats te laten vinden van dinsdag 15 juni 
2021 tot en met maandag 28 juni 2021. Te zijner tijd geven we meer informatie over de ALV.
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COLUMN

Tonnis Rademaker is juridisch 

adviseur bij CGMV. Hij schrijft 

over werk in relatie tot het leven 

van alledag.

NIETS NIEUWS 
ONDER DE ZON

lles blijft zoals het was. Leuk om te 
beginnen met een titel die niet lijkt aan 
te sluiten bij de tijd waarin we leven. Het 
coronavirus heeft onze samenleving op de 

kop gezet en de titel suggereert alsof het geen enkele 
impact heeft. Niets bijzonders, die pandemie. Een storm 
in een glas water, die we straks in 2022 toch wel weer 
vergeten zijn. Maar dat is niet wat ik bedoel. Laat ik het 
uitleggen. 

In de afgelopen jaren heb ik een tiental keren de workshop 
Elevator Pitch gegeven. Tijdens deze workshop worden de 
deelnemers geprikkeld om iets over zichzelf te vertellen 
en vervolgens te benoemen waarom ze zo enthousiast zijn 
over een functie, waarop ze willen pitchen. In de loop van 
de tijd ben ik me steeds meer 
gaan realiseren hoe hoog de 
drempel is om mee te doen aan 
deze workshop. Wie gaat er op 
een zeepkistje staan en zichzelf 
presenteren? Wie kan op een 
open manier over zichzelf vertel-
len en heeft tegelijk het lef om 
dit voor een groep te doen? Met 
veel respect kijk ik terug naar alle 
deelnemers, die het tot nu toe 
aangedurfd hebben. Juist door 
in ongemakkelijke situaties terecht te komen, kom je tot 
nieuwe leerervaringen. 
En toch blijf ik zoeken naar wat er echt toe doet. En dan 
gaat het niet om het zeepkistje, hoe functioneel ook als 
werkvorm. Niet de vlotte babbel, niet de prikkelende 
slotzin. Het zijn vaak zaken die vallen onder het kopje tips 
en trucs. Wat mij echt bij blijft zijn de eerlijke, persoonlijke 
verhalen. De worsteling van deelnemers om hun belang-
rijkste persoonlijke kwaliteit te benoemen, het talent, 
waarvan ik geloof dat God dit al vanaf het prilste begin 
erin heeft gestopt.  
En steeds weer realiseer ik me dat ik als workshopleider 

met hetzelfde worstel. Ook al ben ik inmiddels in staat een 
mooi lijstje persoonlijke eigenschappen op te noemen, ook 
ik heb steeds weer de neiging allereerst de negatieve en 
zwakke kanten van deze kwaliteiten te zien. Zelfinzicht is 
belangrijk om te kunnen vertellen wie je bent wat je voor 
de ander kunt betekenen. Nog belangrijker is het om te 
ervaren dat je oké bent met de eigenschappen die je hebt. 
En dan vind ik het gaaf om mee te maken hoe deelnemers 
elkaar kunnen ondersteunen door de goede vragen te stel-
len en het positieve van de ander te benoemen. Ik geloof 
dat mensen, die zich oké voelen, op een goede manier 
het gesprek kunnen aangaan met hun huidige of mogelijk 
aanstaande werkgever. 
Na een periode van ruim tien maanden heb ik in januari 
dit jaar voor het eerst weer een workshop Elevator Pitch 

gegeven, alleen deze keer online. 
Van tevoren extra gespannen hoe 
dit via het scherm zou gaan en of 
het bij dit type workshop wel zou 
gaan werken. Achteraf concludeer 
ik dat er zeker verschillen zijn 
tussen een fysieke bijeenkomst en 
een ontmoeting online. Com-
municeren via een scherm levert 
beperkingen op en tegelijk op 
een ander vlak ook weer moge-
lijkheden. Zo is het bijvoorbeeld 

gemakkelijker om een online workshop van drie uur te 
splitsen in twee keer anderhalf uur.  
 
Dit gezegd hebbend blijft voor mij overeind dat er gelukkig 
in de kern niets veranderd is. We blijven mensen die graag 
gezien en erkend willen worden. En tegelijk vinden we het 
moeilijk om onze persoonlijke eigenschappen zelf op waar-
de te schatten. We zien het wel bij de ander, maar veel 
moeilijker bij onszelf. Hoe het ook verder gaat met corona, 
ik hoop nog veel vaker dit soort fysieke en online ontmoe-
tingen te hebben. En daar vertrouw ik op. Want alles blijft 
gelukkig zoals het was. Niets nieuws onder de zon. 

A

ZELFINZICHT IS 
BELANGRIJK OM TE 
KUNNEN VERTELLEN 
WIE JE BENT EN WAT 
JE VOOR DE ANDER 
KUNT BETEKENEN.
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Jouw stap vooruit

Help jij ons bestuur een stap vooruit?!
 
Wij zijn op zoek naar een nieuw gezicht voor het 

TOEZICHTHOUDEND BESTUUR
 
met bij voorkeur een sociaal en/of maatschappelijke achtergrond
en affiniteit met het werk in de sector zorg en welzijn, onderwijs,  
kerk of een andere levensbeschouwelijke omgeving.

Nieuwsgierig? Kijk eens 
op www.cgmv.nl/
bestuursvacature of neem 
contact op met voorzitter 
Oetse Wijma (06-51575864)

CGMV NIEUWS

Ik houd ervan om alles goed en slim te organiseren. Ik ben 
graag met mensen in contact en word blij van afwisselend 
werk en samenwerking. Na mijn meao-opleiding heb ik 
werkervaring opgedaan op het secretariaat en afdeling com-
municatie bij een vergelijkbare vakorganisatie. De laatste 
jaren ben ik thuis werkzaam als moeder en actief betrokken 
bij onze schapenfokkerij. Naast dit werk kwam er ruimte voor 
een nieuwe uitdaging. Die heb ik bij CGMV gevonden. Samen 
met Inez en Karin verwerk ik de binnenkomende informatie, 
zijn we eerste aanspreekpunt voor leden en ondersteunen 

ons team van juristen, administratie en communicatie. Met 
veel enthousiasme help ik lid en team een stap vooruit! Door 
samen te werken, samen te groeien.

EVEN VOORSTELLEN: 
JANET VAN DER LINDE
Op 7 december 2020 ben ik, Janet van der Linde, 
aan de slag gegaan als secretaresse bij CGMV.  
Met mijn man Alex en dochters Kirsten en Marit 
woon ik in het buitengebied van Hasselt. 

“ MET VEEL ENTHOUSIASME 
HELP IK LID EN TEAM EEN 
STAP VOORUIT!”
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Wij zijn er voor jou; als je keuzes maakt 
in je loopbaan of je afvraagt welke positie 
je als christen inneemt. Als je bang bent 
je baan kwijt te raken of (weer) een 
goede plek op de arbeidsmarkt zoekt.  
Heb je zelf vragen over je werk of maak 
je je zorgen? 

Ervaar je spanning of wil je afstemmen 
over je persoonlijke situatie met 
betrekking tot je werk? Neem contact 
met ons op via 038 – 42 54 379, we komen 
graag persoonlijk in verbinding met jou 
en willen een klankbord voor je zijn.

Werf een nieuw lid voor CGMV 
en ontvang een boekenbon

We leven in een onzekere tijd. Ook bij CGMV merken we 
dat meer leden hun baan verliezen en een heel aantal 
banen slechts nog bestaat dankzij overheidssteun. Juist 
nu is het belangrijk om niet alleen te staan als het gaat 
om vragen en problemen rond werk en inkomen. Als lid 
van CGMV ervaar jij al de meerwaarde van een christelijke 
vakorganisatie die achter je staat. Samen staan we sterk! 
Je kent vast wel iemand die dat juist nu ook nodig heeft; 
laat hem of haar dan nu voordelig kennismaken met CGMV! 

Spelregels
Vertel je kennis waarom jij hem of haar een lidmaatschap 
van CGMV gunt en vraag ze een kijkje te nemen op 
www.cgmv.nl/samensterk. Meldt hij of zij zich aan als nieuw lid 
van CGMV dan ontvang jij een boekenbon ter waarde van € 10,-! 

Voorwaarden
Het nieuwe lid vermeldt bij de aanmelding door wie hij of zij op 
het lidmaatschap geattendeerd is. Nadat wij je contact als nieuw 
lid bij CGMV hebben ingeschreven ontvangen jullie allebei van ons 
een boekenbon ter waarde van €10,-.

Deze actie loopt t/m 31 maart 2021. > CHRISTELIJKE KIJK OP WERK


