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Voorwoord

Deze tweede druk is een verbeterde uitgave van 

de eerste druk, waarin door een ongelukkige 

samenloop van omstandigheden storende fouten 

waren geslopen. Dit boek is bedoeld als een inleiding en 

eerste kennismaking met business spiritualiteit. Dit vak-

gebied is moeilijk af te bakenen omdat het over alles kan 

gaan waar de vraag gesteld wordt naar de zingeving. Het 

gaat bij business spiritualiteit niet zozeer om een theore-

tische aanpak, maar vooral om de reflectie op wat we doen. 

Het is een vorm van bewustwording, zowel op het persoon-

lijke niveau als op het gemeenschappelijke niveau van een 

organisatie. Vooral aan de collectieve bezieling wordt in dit 

boek de nodige aandacht besteed.

Business spiritualiteit heeft zich vooral ontwikkeld uit 

de ervaring van het zakendoen zoals ik die op de Business 

Universiteit Nyenrode heb leren kennen. In de opleiding 

van entrepreneurs in campusverband werd er bijzondere 

aandacht besteed aan de karaktervorming van mensen die 

in staat zijn om ook in moeilijke omstandigheden zaken te 

doen.
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Tijdens mijn 30-jarige ervaring op Nyenrode heb ik er een 

organisatiemodel leren kennen dat vooral in crisistijd bij-

zonder waardevol is, omdat het aandacht schenkt aan het 

wezenlijke van de mens in de organisatie, namelijk zijn spi-

rituele kracht. Dit vormingsmodel van Nyenrode is voor 

mij de inspiratiebron geworden van de in 2006 opgerichte 

leerstoel Business Spiritualiteit.

Door de opheffing van de BBA is ook de campuscom-

ponent verloren gegaan als de belangrijkste kracht van 

Nyenrode voor de vorming van het zelfmanagement van de 

studenten. De nadruk verschoof daarom te sterk naar ver-

standelijke kennis en er werd minder aandacht geschonken 

aan zelfbewustwording. De Bacheloropleiding van Nyen-

rode was gericht op de vorming van entrepreneurs. De aan-

dacht voor sociale en communicatieve vaardigheden, de 

persoonlijke weerbaarheid en de spirituele bezieling vanuit 

een sterk roepingsideaal. De Mastersopleiding benadrukte 

meer het wetenschappelijk karakter van de vorming waar-

door de aandacht voor het zelfmanagement verzwakte. 

Gelukkig blijkt het spirituele erfgoed van Nyenrode nog 

steeds een waardevolle bijdrage te zijn voor het hedendaagse 

bedrijfsleven. Dat blijkt uit de oprichting van de leerstoel 

Business Spiritualiteit in 2006.

Ik hoop daarom dat dit boek over Business Spiritualiteit 

de lezer weer bewust kan maken van de essentie van het 

bedrijfsleven, dat is duurzaamheid gericht op het wel-zijn 
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van de mens in zijn kosmische omgeving. Mijn dank gaat 

uit naar de Nyenrodianen die hierin mijn leermeesters zijn 

geweest, in het bijzonder de oud-rector Postma.

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Annelies Ooster-

hoff die de tekst beter leesbaar heeft gemaakt en Cesarine 

Rhemrev voor haar belangrijke bijdrage bij het tot stand 

komen van dit boek.

Omwille van de duidelijkheid heb ik gebruik gemaakt 

van de manlijke vorm, maar het spreekt vanzelf dat hier-

mee ook de vrouw wordt bedoeld. Het vrouwelijk element 

heeft op Nyenrode zeker niet ontbroken bij de ontwikke-

ling van business spiritualiteit.

Ik wens de lezers veel leesplezier toe.

JANUARI 2011
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Inleiding

In de zakenwereld is er de laatste decennia een sterke 

vernieuwingsbeweging op gang gekomen als een reac-

tie op het machinedenken uit het industriële tijdperk. 

Termen als zingeving, duurzaamheid, ecologie, spirituali-

teit krijgen ook in de wereld van het bedrijfsleven steeds 

meer aandacht.

De term business spiritualiteit

De term business spiritualiteit kreeg in 2006 meer bekend-

heid met de oprichting van de leerstoel Business Spiritua-

liteit op de Business Universiteit Nyenrode. De bedoeling 

was voor organisaties een vernieuwingsmodel te ontwik-

kelen vanuit zingeving en spirituele bewustwording. Het 

is geen duidelijk afgebakend vakgebied, maar vooral een 

andere manier van kijken naar het management vanuit 

een dieper perspectief van het menselijk wel-

zijn. Daarmee worden eenzijdige zekerheden en 

abstracte wetenschappelijke analyses verrijkt 

met een spiritueel inzicht dat in staat is het 

geheel te overzien. In dit licht komt de mens als 

... mens als 

bezielende factor 

van vernieuwing 

meer tot zijn recht ...
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bezielende factor van vernieuwing meer tot zijn recht. Het 

gaat om een verschuiving van de aandacht in het zaken-

doen van de deelgebieden naar de totaliteit en van de zaak 

naar de mens.

Niet de winst of prestatie staat centraal, maar de mens in 

zijn natuurlijke omgeving en de zingeving van een organi-

satie. Deze bewustwording van het belang van zingeving 

in de business dringt door tot elk deelgebied van het zaken-

doen. De econoom stelt de vraag wat de zin is van het eco-

nomische handelen, in de marketing gaat het om de zinge-

ving van marketing, de accountant gaat op zoek naar de zin 

van controlesystemen.

Business spiritualiteit beweegt zich als een interdiscipli-

naire aanpak op het gemeenschappelijke vlak van de uit-

eenlopende deelgebieden van de organisatie. Op die manier 

kan ze beter de verschillende invalshoeken in hun samen-

hang begrijpen en daarmee beter inzicht krijgen 

in de essentie van het zakendoen. Het gaat om 

een deskundigheid in het zakendoen vanuit een 

diepere bezieling, wat ook de grondinspiratie is 

van de Nyenrode-vorming.

Het begon in Nyenrode

Het is aan het pionierswerk van de Universiteit Nyenrode 

te danken dat business spiritualiteit tot ontwikkeling is 

gekomen.

... deskundigheid 

in het zakendoen 

vanuit een diepere 

bezieling ...
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Waarom is juist deze kleine universiteit als Nyenrode op 

dit idee is gekomen? Nyenrode is geboren uit een crisis om 

mensen op te leiden om iets te doen vanuit een sterke bezie-

ling. Hierbij gaan goed zakendoen en geestelijke kracht 

samen. Zakendoen en spiritualiteit zijn op het eerste 

gezicht tegenstellingen. Verstandelijk gezien gaat het inder-

daad om twee uiteenlopende begrippen die niet direct bij 

elkaar horen. Maar voor goed zakendoen blijken ze elkaar 

op een ideale manier te kunnen aanvullen en versterken. 

Dat hebben Nyenrodianen in hun praktijk aangetoond.

Theoretisch is de samenhang van spiritualiteit en zake-

lijkheid moeilijk te bewijzen, maar deze combinatie blijkt 

vooral in crisissituaties een sterke vernieuwende kracht te 

hebben. Ofschoon Nyenrodianen niet gespecialiseerd wer-

den, wisten ze door hun sterke basisvorming en inspiratie-

kracht op zeer uiteenlopende terreinen vaak succesvol te 

zijn.

Volgens mij is de samenhang tussen zakendoen en spirit 

voor Nyenrode vanaf het begin van haar bestaan de grond-

slag geweest van haar instelling, al was men zich hiervan 

niet altijd duidelijk bewust. De studenten werden vooral 

geselecteerd op hun bezieling en bereidheid om zich in te 

zetten voor de opbouw van het geruïneerde Nederland na de 

Tweede Wereldoorlog. Dit is alleen mogelijk door een sterk 

teamverband. Hierop was de campusvorming ingesteld. De 
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1. Wat is business spiritualiteit?

Het business spiritualiteit model is niet nieuw 

zoals we reeds zagen in de ontwikkeling van 

Nyenrode. Tegenwoordig wordt ze effectief toe-

gepast in visionaire organisaties zoals Collins en Porras 

(1996) hebben aangetoond. De Geus (1997) wijst erop dat de 

Quakers tijdens de Engelse industriële revolutie in de 18e 

eeuw door dit model grootse resultaten hebben geboekt. 

Hij beschrijft ook hoe de zogenaamde primitieve  volkeren 

als de Bosjesmannen duizenden jaren in de moeilijkste 

omstandigheden op deze manier weten te overleven.

Ignatius van Loyola heeft dit model uitgewerkt voor zijn 

organisatie van de Jezuïetenorde (De Blot, 2004). Vijf eeu-

wen lang is deze organisatie erin geslaagd om op talrijke 

plaatsen in de wereld vanuit hun spirituele instelling duur-

zame organisaties op te zetten.

1.1. Business spiritualiteit. Wat is het geheim van haar kracht?

Business spiritualiteit blijkt een ideaal model te zijn om 

vooral in een crisissituatie tot organisatievernieuwing te 
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komen. Waar gaat het om? Wat is de essentie van 

business spiritualiteit en wat is het geheim van 

haar kracht? Het gaat om goed zakendoen, dat 

is iets doen met een vakkundige aanpak, en wel 

vanuit een sterke bezieling en een goede samen-

werking. Dat zijn de drie fundamentele compo-

nenten van business spiritualiteit waar we bij 

herhaling over spreken. Het gaat om een vak-

kundigheid in de eigen expertise in samenhang met andere 

vakgebieden, het gaat om een sterke teamgeest, en het gaat 

om een sterke bezieling waarin onze diepste verlangens tot 

uitdrukking komen. In dit licht wordt het werk zinvol. Het 

gaat telkens weer om deze drie aspecten om een crisis te 

kunnen doorstaan. Als een van de drie dimensies verloren 

gaat, verzwakt het geheel van onze kracht. Zonder vakkun-

digheid bereikt men niets, zonder bezieling raakt men uit-

geput en zonder samenwerking komt het tot conflicten.

De belangrijkste kracht is waar we van dromen. Dat is de 

bron van onze sterkste verlangens die opkomen vanuit het 

diepste bestaansniveau van ons zijn. Dat is de essentie van 

ons menselijk bestaan. Het begrip essentie komt van het 

latijn esse, dat zijn betekent. De beleving van onze essentie 

is de beleving van wat we zijn, de zin van ons 

bestaan.

In het zakendoen gaat het in de eerste plaats om 

... iets doen met 

een vakkundige 

aanpak, en 

wel vanuit een 

sterke bezieling 

en een goede 

samenwerking ...

... de beleving van 

wat we zijn, de zin 

van ons bestaan ...
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3. Business spiritualiteit in 
de non-profitsector

Non-profitinstellingen zijn van huis uit niet 

direct op winst gericht. Ze worden daarom ook 

vaak gedragen door een sterkere bezieling. De 

laatste jaren is ook deze tak van organisaties steeds meer 

bewust van het belang van een gezond financieel beleid en 

aandacht voor winst. Winst betekent dan dat er meer geld 

beschikbaar komt voor het goede doel. Maar ook in deze 

non-profitsector blijkt dat niet alles gezond is. Het blijkt dat 

grote goededoelenorganisaties vaak veel geld ongebruikt 

hebben liggen.

Business Spiritualiteit blijkt ook voor non-profitorgani-

saties heel bruikbaar te zijn om succesvoller te kunnen wer-

ken. Ook in deze sector, die niet direct op winst gericht is, 

blijkt geld en macht vaak nog een storende fac-

tor te zijn naast gebrek aan vakkundigheid. Geld 

schept macht, ook al heb je er alleen het beheer 

over. Door het ontbreken van een gezonde spirit 

kan het prestatievermogen sterk verzwakken. 

Dat zien we bij politieke organisaties, in de zorg 

Door het ontbreken 

van een gezonde 

spirit kan het 

prestatievermogen 

sterk verzwakken.
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en in het onderwijs, maar ook bij goededoelenorganisaties 

en zelfs bij religieuze instellingen.

3.1. Vakkundigheid van non-profi torganisaties

Ondanks hun grote idealisme kan er in non-profit-

organisaties ook van alles mis gaan. Deze niet direct op 

geld ingestelde organisaties beginnen vaak met groot 

enthousiasme aan iets om mensen te helpen. In dit idea-

lisme wordt gemakkelijk vergeten dat er ook vakkundig-

heid nodig is om te kunnen slagen en een realistische kijk 

op de mogelijkheden. De nodige technische deskundigheid 

krijgt vaak te weinig aandacht en voor de concrete situatie 

heeft men vaak te weinig inzicht. Dit komt vaak bij carita-

tieve instellingen en religieuze organisaties voor. Ze wor-

den bewogen door liefdadigheid, maar ze staan niet altijd 

met beide benen op de grond. Daardoor is hun aanpak vaak 

weinig zakelijk.

Een interessant voorbeeld van een van oorsprong non-pro-

fitorganisatie die een bank werd. Raiffeisen, de oprichter 

van de Rabobank, heeft zich als burgemeester vooral inge-

zet voor de arme boeren. Als zoon van een dominee deed hij 

dit met een caritatieve instelling, maar op het eind van zijn 

leven bekende hij dat dit niet de juiste weg was om mensen 



- 61 -

BUSINESS SPIRITUALITEIT IN DE NON-PROFITSEC TOR

te helpen. Zijn caritatieve hulpverlening was te eenzijdig 

geweest om de arme boeren effectief te kunnen helpen.

De liefdadigheid was een te eenzijdige hulp aan de arme 

boeren en het maakte hun er niet van bewust dat ze zelf 

ook verantwoordelijk zijn voor hun lot. Zijn aanpak moti-

veerde hen te weinig. Door hun armoede waren de boeren 

hun bezieling kwijt om er iets aan te doen. Er was geen 
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wederkerigheid en geen eigen verantwoordelijkheid.

Raiffeisen zag dit in en veranderde zijn beleid. Hij stelde 

de arme boeren zelf verantwoordelijk voor de verbetering 

van hun lot en ze moesten zich zelf ervoor inzetten. Als 

burgemeester hielp hij ze wel en bezielde hun om samen 

zelf aan de verbetering van hun lot te werken en zichzelf 

verantwoordelijk te voelen voor hun verbetering. Het gaat 

om samenwerking en mede verantwoordelijkheid voor 

elkaar. Zo heeft hij coöperatieve organisaties 

opgezet om deze boeren uit de armoede te hel-

pen. Hij was zelf de bezielende kracht ervan en 

het werd een succes. De boeren werden zich 

steeds meer bewust dat ze er zelf aan moesten 

werken om uit de ellende te komen.

Uit deze initiatieven is de volkskredietbank ontstaan en 

later de Rabobank. Het gaat erom de mensen zelf bewust te 

maken van hun eigen mogelijkheden en kracht, om tot wel-

zijn te komen. Hierdoor worden ze creatief en succesvol. 

Ze raken bezield om te leren zelf hun lot te verbeteren door 

goede samenwerking. Hier is wel een bezielende kracht bij 

nodig.

In het verhaal van Raiffeisen gaat het weer om dezelfde drie 

componenten die de grondslag vormen van Business Spiri-

tualiteit. Er is vakkundigheid nodig, inspiratie en samen-

werking, zodat er een sterke bezielde groepsbeweging kan 

... zichzelf 

verantwoordelijk 

te voelen voor hun 

verbetering ...
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Epiloog

De Vikings zijn erin geslaagd de Europese zeeën 

te beheersen omdat ze in staat waren kleine 

wendbare schepen te bouwen die ook het zwaar-

ste weer konden trotseren. Ze kozen voor hun schepen de 

meest geschikte houtsoorten en de meest geëigende con-

structies. Ze trainden hun mannen om het uiterste uit deze 

schepen te halen. Het waren kleine schepen, snel en slank, 

uiterst bewegelijk. Ze waren in staat zich door hun grote 

wendbaarheid en slanke profiel soepel door de woeste gol-

ven te bewegen. Samen vormden ze een sterke samenhang 

met een sterke stootkracht onder één commando. Hun ver-

overingskracht brengt de moderne mens nog steeds in ver-

bazing. Geriefelijk waren deze schepen niet en zeker ook 

niet gemakkelijk te hanteren. In ongeoefende handen was 

het zelfs gevaarlijk ermee te varen.

Dit voorbeeld is slechts een eenzijdige voorstelling van wat 

Business Spiritualiteit te bieden heeft. Van buiten af is dit 

simpele en abstracte model moeilijk te begrijpen. De kern 

van haar kracht bestaat uit het idealisme als onvoorwaar-
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delijke toewijding aan een zending en levensdroom. Daar-

voor is het beste niet goed genoeg, het beste van de mid-

delen, het beste van de eigen manier van doen en het beste 

van hun vakmanschap en manier van samenwerking.

We kunnen dit model concreet in beeld brengen bij een spe-

ciaal getrainde commando-eenheid voor een vredesmissie, 

bij een organisatie van hulpverleners voor mensen in nood, 

bij een adviesbureau voor crisisbegeleiding van bedrijven, 

bij een medisch team voor eerste hulp of bij een onderwijs-

project voor moeilijk lerende kinderen, maar ook voor een 

gezin dat moeite heeft om er iets moois van te maken. Men 

kan zich er alles bij voorstellen, maar het gaat altijd om 

een spirituele kracht om met het beste wat we kunnen iets 

groots te verrichten. Uiteindelijk gaat het om een droom en 

een vakkundigheid in een oersterk teamverband.
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