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Toch koos IJmert voor het ondernemerschap. 

Hij richtte energiebedrijf Groenpand op. 

"Burgerlijke ongehoorzaamheid om meer 

duurzaamheid te bereiken, daar ben ik niet vies 

van. Als je in de politiek werkt, wil je concreet aan 

de slag. Maar als je concreet aan de slag bent, zie je 

weer hoe belangrijk de politiek is. Dat je met één 

pennenstreek een belastingregel kunt wijzigen, 

met enorme wijzigingen tot gevolg. Toch geeft het 

mij een heel goed gevoel dat ik aan het eind van 

het jaar kan zeggen: we hebben zoveel 

zonnepanelen op het dak gelegd."

Van label G naar A 
"Groenpand bestaat uit drie takken: 

energiebesparing, energie opwekken en energie 

leveren. We vervangen bijvoorbeeld de complete 

verlichting van een groot kantoor door LED en 

wekken met warmtepompen en zonnepanelen 

energie op. Alles wat je niet zelf kunt besparen of 

opwekken, leveren wij, net als bijvoorbeeld Nuon 

of Eneco. 

Ons mission statement: panden onafhankelijk 

maken van vervuilende fossiele energie. Elke dag 

rijden onze installateurs door het land om 

producten te installeren die tot duurzaamheid 

leiden, heel gaaf. Ik wil dat onze belangen 

synchroon blijven lopen: hoe meer omzet, hoe 

duurzamer Nederland wordt. Afgelopen jaar 

hebben we een groot gebouw van een 

pensioenfonds op de Zuidas van label G naar label 

A gebracht. Daarvoor moesten we wel gigantische 

bedragen voorfinancieren, maar dat is gelukt." 

Zelf de printer repareren
"Eerst heb ik overwogen bij Shells duurzame 

energiedeel te gaan werken of een bestuursfunctie 

te bekleden. Ook zat ik in de Raad van Advies van 

de Delta Lloyd Groep, dan is het heel makkelijk om 

daarin verder te gaan. Maar ik ben milieukundige 

en zag al snel allerlei kansen om de wereld te 

verduurzamen. Met een vriend met ondernemers-

ervaring onderzocht ik de mogelijkheden, en 

daaruit is Groenpand ontstaan."

"We zijn momenteel nog aan het bouwen: we 

zitten in een klein gebouw, en als de printer stuk is, 

maken we die zelf. Ik heb best weleens gedacht: 

werken in een groot bedrijf was ook makkelijk 

geweest. Tegelijk is Groenpand geen klein bedrijf 

meer. We hebben tien man aan het werk en 

draaien meer dan een miljoen omzet.

De vrijheid als ondernemer spreekt me aan, ik kan 

gelijk met onze strategie aan de slag. Vanmorgen 

ben ik bij een groot communicatiebureau geweest 

dat ons gaat helpen met marketing, terwijl ik 

vanmiddag een offerte tik en morgen 

sollicitatiegesprekken voer. Dat is mooi aan 

ondernemen."

Energiebelastingstelsel veranderen
"Wat betreft de rol van de overheid is er nog veel 

verbetering mogelijk. Het energiebelastingstelsel 

zit nu krom in elkaar: hoe meer energie je verspilt, 

hoe minder belasting je betaalt. Heel raar, dat is het 

tegenovergestelde van het loonbelastingstelsel. 

Het vergroenen van grote panden is dus totaal niet 

aantrekkelijk, want die eigenaren betalen al bijna 

niks. Maar als je het energiebelastingstelsel zou 

veranderen, kan dat de concurrentiepositie van 

Nederland schaden, en dat ligt zeer gevoelig. 

Het stelsel hoeft niet direct omver, maar een 

tienjarenplan zou best een optie zijn. 

De ruimtelijke wetgeving is ook voor veel 

verbeteringen vatbaar. We willen met Groenpand 

graag eigen zonneparken neerzetten, bijvoorbeeld 

op Terschelling, maar dat mag niet. Men vindt het 

waarschijnlijk lelijk. Maar als we onafhankelijker 

willen worden van Rusland en Saoedi-Arabië, zul je 

die wind- en zonneparken niet altijd uit het zicht 

kunnen neerzetten."   

Totaal bizar
"Activisme ontstaat vanuit het idee dat er iets niet 

goed zit. Dat idealisme hoop ik vast te blijven 

houden. Mezelf vast ketenen aan een hek? Ik zou 

het zo doen. En een beetje burgerlijke ongehoor-

zaamheid om meer duurzaamheid te bereiken, 

daar ben ik ook niet vies van. 

Over tien jaar hoop ik meer tijd te hebben om zelf 

met radicale innovaties bezig te zijn. Dat is nodig, 

want wat er op dit moment in onze atmosferen 

aan de gang is, heeft nu al hongersnood, 

overstromingen en onleefbare gebieden tot gevolg. 

Het is een zaak van leven en dood, we leven in 

extreme tijden. Ooit zullen we inzien dat de 21e 

eeuw wat betreft energieverspilling totaal bizar 

was." «
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Het ChristenUnie Ondernemersplatform bestaat 

vijf jaar. We vroegen daarom drie ondernemers naar hun 

drijfveren. Kijk voor meer info over het platform op 

www.christenunie.nl/ondernemersplatform
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Met haar 

trainingsbureau 

investeert Ingrid 

Nagel (32) in 

het talent van 

anderen. Want 

wie zijn talent 

ontwikkelt, voegt 

waarde toe. En 

daar wordt de 

wereld een stuk 

vrolijker van, 

meent Ingrid. 
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overheid is 
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wereld te 
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"Op mijn 25e mocht ik het Werving & 

Selectiebureau waar ik toen werkte gaan leiden. 

Dat triggerde iets in mij. Het risico zonder 

vangnet, de verantwoordelijkheid, de vrijheid en 

vooral de volledige toewijding – dat wilde ik ook! 

Mijn mission statement is: ontwikkel je talent. 

Succes komt niemand aanwaaien, of om het op 

z’n Cruijffiaans te zeggen: ‘Zonder doel kun je niet 

scoren.’ Doe, ga onderuit, sta op, leer en ga weer 

door. Net zo vaak totdat je scoort. Als ondernemer 

doe ik waar ik goed in ben. Zo ben ik gek op 

presenteren en dat draag ik over, of ik nu 

dominees of mensen uit het bedrijfsleven train. 

Ik maak liever mijn sterke punten sterker dan dat 

ik mijn zwakke punten verbeter. Als iedereen dat 

zou doen, voegt iedereen waarde toe."

Heerlijk als plannen slagen
"Er is niets mooiers dan het delen van kennis, 

zeker als ik hoor dat mijn klanten het geleerde 

toepassen in hun dagelijkse werkwijze. 

De training ‘Beeldend Presenteren’ is mijn 

persoonlijke favoriet. Ik leer mijn trainees om zich 

compleet in te leven in hun luisteraars. Wie zijn 

zij, en waarom zijn ze daar? Waarom luisteren ze 

naar jou? Blijf echt, wees jezelf, en maak feiten 

tastbaar door ze beeldend te maken. Naast het 

delen van kennis vind ik het sturen van onze 

organisatie een mooi aspect van mijn 

ondernemerschap. Ik weet heel duidelijk wat ik 

wil en ben echt een strateeg. De eindverant-

woordelijkheid hebben, besluiten welke doelen 

we hebben en hoe we die willen bereiken. Het is 

heerlijk als die plannen vervolgens lukken!" 

Knipoog
"Ik kan niet zonder God. Ik betrek Hem in 

alles, op het werk en thuis bij mijn mooie gezin. 

Dat beïnvloedt mijn mens-zijn, en mijn mens-zijn 

laat ik dagelijks zien. Op ons kantoor en in de 

trainingsruimte hangen mooie Bijbelteksten, 

waardoor menig gesprekje in de pauze op het 

geloof komt. Ook hoop ik iets uit te stralen door 

eerlijk te zijn, zodat mensen denken: zij komt 

haar afspraken na, ze ziet me staan en wil me 

oprecht verder helpen." 

"Soms is de grens tussen wat moreel wel en niet 

verantwoord is dun, vooral op het gebied van 

financiën. Onlangs kon ik via een bijzondere 

constructie – binnen de regels – een mooie opdracht 

krijgen. Toch voelden we dat het niet helemaal ging 

zoals het hoorde. We accepteerden de klus niet en 

zeiden: ‘God voorziet wel in andere opdrachten.’ 

Dat gebeurde. Een geweldige knipoog. Verder werk 

ik bewust niet op zondag, tenzij het opdrachten zijn 

die het christelijk geloof dienen. Ik train ook 

predikanten en (her)schrijf hun teksten, vandaar 

dat ik bijvoorbeeld op Eerste Paasdag heb gewerkt." 

Doppers 
"Ons bedrijf is duurzaam in de kleine dingen. 

We scheiden afval en drinken water uit Doppers. 

En waar we kunnen verduurzamen we. Clean desk 

policy is een mooi streven, maar om eerlijk te zijn: 

mijn desk is nog te vaak overladen met paperassen..."

"Sociaal ondernemen vind ik erg belangrijk, maar 

dat doen wij al snel omdat ons werk draait om 

mensen en hun ontwikkeling. Met het geld dat ik 

verdien, kan ik fantastische dingen doen: mensen 

een baan aanbieden, maar ook mensen ver weg 

helpen in hun ontwikkeling. Zo bied ik via een 

christelijke hulporganisatie een student in het 

buitenland een leiderschaps programma aan. 

Daarnaast is er meestal wel een stagiair in ons 

midden, en we vergaderen en lunchen geregeld op 

locaties waar mensen met een beperking werken." 

Subsidie-aanvraag 
"Waar de overheid ons beter bij kan helpen? 

Wij willen maar wat graag de overheid helpen! 

Er is nog een wereld te winnen op het vlak van 

communicatie en presentatie binnen de overheid. 

Ze zijn vaak moeilijk te bereiken, ook voor het 

MKB. Verder weet ik dat er bedrijven zijn wiens 

business het is om subsidies aan te vragen voor 

andere organisaties, waarna zij 10% krijgen van 

die aangevraagde subsidie. Natuurlijk slim van 

die ondernemers om in dat gat te springen, maar 

bizar dat het proces schijnbaar zó ingewikkeld is 

dat ze nodig zijn. Dat zou de overheid toch 

eenvoudiger moeten maken." «

‘Er is 

niets 

mooiers 

dan het 

delen 

van 

kennis’
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z’n Cruijffiaans te zeggen: ‘Zonder doel kun je niet 

scoren.’ Doe, ga onderuit, sta op, leer en ga weer 

door. Net zo vaak totdat je scoort. Als ondernemer 

doe ik waar ik goed in ben. Zo ben ik gek op 

presenteren en dat draag ik over, of ik nu 

dominees of mensen uit het bedrijfsleven train. 

Ik maak liever mijn sterke punten sterker dan dat 

ik mijn zwakke punten verbeter. Als iedereen dat 

zou doen, voegt iedereen waarde toe."

Heerlijk als plannen slagen
"Er is niets mooiers dan het delen van kennis, 

zeker als ik hoor dat mijn klanten het geleerde 

toepassen in hun dagelijkse werkwijze. 

De training ‘Beeldend Presenteren’ is mijn 

persoonlijke favoriet. Ik leer mijn trainees om zich 

compleet in te leven in hun luisteraars. Wie zijn 

zij, en waarom zijn ze daar? Waarom luisteren ze 

naar jou? Blijf echt, wees jezelf, en maak feiten 

tastbaar door ze beeldend te maken. Naast het 

delen van kennis vind ik het sturen van onze 

organisatie een mooi aspect van mijn 

ondernemerschap. Ik weet heel duidelijk wat ik 
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Als ras-ondernemer moet hij geld verdienen. 

Maar: "Minder verdienen en daardoor iets bijdragen 

aan Gods koninkrijk is deel van mijn missie."

"Toen ik nog bij de EO werkte, runde ik mijn 

afdeling al als een onderneming: ik boekte geen 

drie tickets voor Chili, ik onderhandelde die uit! 

Ronduit (jongerenorganisatie van de EO, red) had 

eens 150.000 pennen nodig; ik besteedde twee 

dagen aan een goede deal, op de halve cent 

nauwkeurig, allemaal voor de fun. We hielden 

weleens twee ton aan zeven concerten over omdat 

we alles met vrijwilligers deden. Op mijn 41e 

stopte ik met het presenteren van de EO 

Jongerendag. Een goed moment om weg te 

gaan en ondernemer te worden." 

Wie vangt, die heeft 
"Geld verdienen is niet slecht: met geld kun je 

investeren en salarissen betalen. Ik leef er zelf ook 

goed van, maar daar heb ik hard voor gewerkt; 

ik heb risico’s genomen die een werknemer niet 

neemt. Ik ben niet alleen op winst uit. 

Onze Beter-uit vakantieparken hebben een 

christelijk karakter, maar een neutraal park zou 

veel winstgevender zijn, denk alleen al aan alle 

faciliteiten die op zondag gesloten zijn. 

Maar minder verdienen en daardoor iets bijdragen 

aan Gods koninkrijk is deel van mijn missie."

"Ik ben koopman en dominee en heb toevallig ook 

twee mission statements. De eerste is: de hemel 

geeft, wie vangt, die heeft. De tweede: God dienen 

is mensen dienen en mensen dienen is God 

dienen. Dat doe ik met vallen en opstaan, er zit 

geen heilige voor je. Sterker nog: ik ben natuurlijk 

best ijdel, anders ga je niet met je kop op televisie. 

Maar ik probeer bovenal op een waardige manier 

met mensen om te gaan. Ik ben voorzitter van 

Mercy Ships, een varend ziekenhuis voor de 

allerarmsten waar mensen gratis worden 

geholpen, in Jezus’ naam. En Hour of Power doe ik 

als vrijwilliger. Mensen waarderen dat 

veelbekeken tv-programma enorm; sommigen 

komen niet eens meer in de kerk maar kijken wel 

naar Hour of Power. En voor PerspectieF coach ik 

een briljante jonge vent – erg leuk om te doen. 

We zijn geen volmaakt bedrijf, en ik ben een 

people pleaser. ‘Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend’, staat in de Bijbel. Nou, daar 

streef ik naar. Als iemand kritiek of klachten 

heeft, bel ik zelf vaak op, dan is de helft van 

het probleem meestal al opgelost." 

Vliegtuigtax 
"Ondernemers en politici kunnen zich als 

diamanten aan elkaar slijpen. De ChristenUnie 

doet dat goed, bijvoorbeeld met het 

ondernemersplatform waar ik lid van ben. 

Vooral het contact met andere ondernemers 

spreekt me aan, maar ik spreek ook de CU-

Kamerleden vaak. Toen onder Rouvoet destijds de 

vliegbelasting werd ingevoerd, heb ik daar met 

hem over gesproken, en hem gewaarschuwd – net 

als de rest van de reiswereld – dat dit ten koste 

van de economie en werkgelegenheid zou gaan. 

Dat is gebeurd, Nederlanders vertrokken massaal 

vanaf vliegvelden over de grens. Daarna werd de 

vliegtaks weer ingetrokken."

"Wij reizen bewust met minder vervuilende 

airlines; het liefst met de nieuwe Dreamliner, het 

model van de toekomst qua milieuvriendelijk 

vliegen. Verder planten we bomen in Israël, ook 

omdat dat land ons na aan het hart ligt. 

Daarnaast heeft Beter-uit een hulpfonds, waarmee 

we bijvoorbeeld in het Thaise Chiang Mai meisjes 

opvangen die gevaar lopen om in de prostitutie te 

geraken, of daar net uit zijn gehaald. Waar andere 

reisorganisaties Thaise rosse buurten bezoeken, 

gaan wij naar zo’n opvangcentrum."

"Toen ik net begon in de reisindustrie, zeiden 

collega’s weleens: ‘Je hebt daar in Turkije een 

hostess die de excursiegelden ophaalt. Daar moet 

je in Nederland veel van afdragen, dus ga nou aan 

het eind van het vakantieseizoen die hostesses af 

en steek de enveloppen in je binnenzak’. Dat kan 

een moreel dilemma opleveren, al heb ik er nooit 

aan toegegeven. Mijn toekomst plannen? Een paar 

weken geleden hebben we nog een bedrijf 

overgenomen. Ik ga het je niet vertellen, maar er 

zijn meer plannen. Een ondernemer zonder 

plannetjes ligt onder de zoden." « 
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Jan van den 
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International: een 
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Als ras-ondernemer moet hij geld verdienen. 
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is mensen dienen en mensen dienen is God 

dienen. Dat doe ik met vallen en opstaan, er zit 

geen heilige voor je. Sterker nog: ik ben natuurlijk 

best ijdel, anders ga je niet met je kop op televisie. 

Maar ik probeer bovenal op een waardige manier 

met mensen om te gaan. Ik ben voorzitter van 

Mercy Ships, een varend ziekenhuis voor de 

allerarmsten waar mensen gratis worden 
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