
Stichting Business as Mission Nederland (BAM NL) wil mensen 
met ondernemers- en zakelijk talent inspireren, bevestigen 
en versterken. Met als doel een beweging te zien groeien van 
ondernemingen waarbinnen en van waaruit de werking van 
Gods Koninkrijk tastbaarder wordt; divers en holistisch, door 
woord en daad, in Nederland en daarbuiten.

Achtergrond BAM-beweging:
De benaming Business as Mission is misschien nieuw, maar 
het concept niet. Immers, het heeft haar oorsprong in de 
Bijbelse scheppings-opdracht: neem verantwoordelijkheid 
en maak er iets goeds van (de aarde bewerken en bewaren, 
Gen 1:26-28). Die opdracht is inclusief ondernemerschap. 
Een groeiend aantal ondernemende mensen beseft dat, en 
wereldwijd kun je dan ook spreken van een BAM-beweging. 
Met een open houding naar de mensen om hen heen en 
naar God toe, willen deze ondernemers hun bedrijf inzetten 
om kansarmen kansen te geven, oplossingen te vinden voor 
wereldproblemen en vernieuwing te brengen binnen sectoren, 
steden en wijken. Met oog voor alle stakeholders – individueel 
en structureel – verlangen zij dat Gods Koninkrijk door mag 
breken middels heelmaking, verzoening, schoonheid, en 
door het zoeken naar recht en gerechtigheid, mede vanuit 
de laatste opdracht die Jezus zijn discipelen meegaf (Grote 
Opdracht, Matt 28). Dit alles tot eer van God (Micha 6:8).

www.businessasmission.nl
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BAM-training van  
Business as Mission 
Nederland 

Iets voor jou?
Je bent ondernemend; je hebt een bedrijf of bezig met een start-
up. Of je wilt een initiatief starten in of vanuit jouw organisatie. 
Bovendien heb je een verlangen om je geloof uit te dragen op de 
werkvloer. Voor deze mensen biedt Business as Mission Neder-
land een BAM-training aan, want een onderneming biedt kansen 
om Gods Koninkrijk te verspreiden en je geloof handen en voeten 
te geven.

Aanbod BAM training:
God, jij en de organisatie/onderneming

Voor wie?
• Voor christenen die actief zijn in het bedrijfsleven
• Voor hen die verstand, hart en handen willen inzetten voor 

het Koninkrijk van God 
• Voor hen die geestelijk, theoretisch en praktisch input willen 

om dit te realiseren
• Voor in totaal maximaal 25 deelnemers
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Waarom zou je deze training volgen?
• Om inspiratie te ontvangen door diverse sprekers met 

ervaring en expertise op het thema
• Om voorbeelden van Business as Mission te zien werken in 

de praktijk 
• Om een nieuwe bril aangereikt te krijgen waarmee je naar 

God, jezelf en jouw onderneming/organisatie kunt kijken 
• Om persoonlijk opgebouwd te worden zodat je een con-

crete volgende stap of zelfs doorbraak kunt maken in je 
ontwikkeling 

• Om verfrist te worden met praktische inzichten hoe je een 
en ander aan kunt pakken 

Wat levert het je op?
• Zicht op jouw roeping (als ondernemer in Gods Koninkrijk)
• Handvatten (actieplan) hoe je aan de slag kunt gaan met je 

ontwikkeling als BAM-ondernemer

Wat is je investering?
• Gedurende een periode van 5 maanden neem je deel aan 

in totaal 9 bijeenkomsten, waarvan 2 een hele dag
• Je bent bereid om wekelijks 2 tot 4 uur te besteden aan 

voorbereiding en verwerking
• De complete training inclusief lesmateriaal, boeken en 

koffie/lunch tijdens bijeenkomsten kost € 720,- 

Hoofdlijnen programma:
Start medio januari 2022

Bijeenkomsten: 
Van 12 januari tot 11 mei 2022 tweewekelijks
• Met een inleiding op het thema, gevolgd door coaching en  

persoonlijke verdieping in subgroepen
• Vier bijeenkomsten op locatie voor persoonlijke ontmoeting, waarvan 

twee zaterdagen van 09.30 – 15.00 uur (met bedrijfsbezoek)
• Vijf online bijeenkomsten: woensdagavonden van 19.30 – 22.00 uur 

Thema’s: 
• De onderneming als onderdeel van het koninkrijk van God
• Theoretisch kader Business as Mission 
• Rol van gebed en luisteren naar Gods stem
• Vruchten van de Geest
• Organisatieverandering/-ontwikkeling 
• Missionair zijn en missionaire cultuur  
• Omgaan met weerstanden en andersdenkenden
• Discipelschap en discipelen maken 
• Talenten en teamsamenstelling / Talenten in dienst van de koning 
• Je eigen missie vormgeven / Roeping
• Winst (optimalisatie) / Maatschappelijke- IMPACT / Financiering: 
 als keuzethema’s

Aanmelden per mail naar info@businessasmission.nl.  

Onder vermelding van ‘Aanmelding BAM training 2022’. 

Voor vragen kun je bellen met: 06-14047432 

(Arjan Wietses, trainingscoördinator)


