
 

Het Creëren van Rijkdom en 
Rentmeesterschap van de 
Schepping 1 

 

Dit is een vertaling van het eerder verschenen rapport “Role of the Church in Wealth Creation. Het 
origineel is te vinden op: https://bamglobal.org/wealth-creation-stewardship 

 
1 De vertalers hebben geworsteld met de juiste vertaling van het woord “Wealth”. We verwijzen hierbij graag 
naar stelling 8 uit het Manifest. Meestal als het woord 'rijkdom' in de Schrift voorkomt, wordt het gebruikt in 
de gewone betekenis van fysieke en financiële overvloed - in verwijzing naar Gods zegeningen, in voorbeelden 
van vrijgevigheid, en in waarschuwingen tegen hebzucht en tegen misleiding van het hart. Wealth Creation, 
Wealth creator is lastig te vertalen maar in de geest van de schrijvers: Creëren van Welvaart en voorspoed. 
 

U heeft toestemming om deze vertaling te verspreiden voor persoonlijk en educatie 
doeleinden. Commercieel gebruik is verboden. 

Wij verzoeken u vriendelijk bij gebruik de volgende referentie tekst te gebruiken: 2017 Global 
Consultation on Wealth Creation for Transformation; Lausanne Movement & BAM Global, 
Nederlandse vertaling mogelijk gemaakt door Stichting Business as Mission Nederland.  
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Voorwoord 
 

‘Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te 
verwerven’(Deut 8:18 NBG51) 

‘Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u instaat stelt om die welvaart te verwerven, 
omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe 
heeft gedaan’ (Deut 8:18, NBV) 

De Bijbel spreekt op drie manieren over rijkdom; één is slecht en twee zijn goed. Hamsteren van 
rijkdom wordt veroordeeld. Het delen van rijkdom wordt aangemoedigd. Rijkdom scheppen is zowel 
een goddelijk geschenk als een opdracht, en er is geen rijkdom om te delen tenzij het eerst is 
gecreëerd. Maar al te vaak wordt de kwestie van het creëren van rijkdom verkeerd begrepen, 
verwaarloosd of zelfs afgewezen. Hetzelfde gebeurt met hen die rijkdom en welvaart creëren. 

De ‘Global Consultation on The Role of Wealth Creation for Holistic Transformation’ (Overleg over 
de rol van het creëren van welvaart voor een holistische transformatie) was er op gericht dit aan te 
spreken. Wij waren met ongeveer 30 mensen, afkomstig uit 20 verschillende landen, voornamelijk 
werkzaam in het bedrijfsleven, maar ook vanuit kerken, zending en wetenschap. Tijdens het 
consultatieproces 2016-2017 bespraken we verschillende aspecten van het creëren van welvaart, 
waaronder raakvlakken met; rechtvaardigheid, armoede,  de bijbelse grondslagen, cultuur, 
welvaartscheppers, rentmeesterschap van de schepping en de rol van de kerk. De bevindingen zijn 
samengevat in het Wealth Creation Manifesto en werden gepubliceerd in verschillende rapporten en 
een boek. Zie de website van BAM-Global, https://bamglobal.org/reports/ en in de toekomst de 
vertalingen van verschillende rapporten. 

Al deze bevatten een schat aan kennis en inzichten, gebaseerd op de Schrift, geworteld in de 
geschiedenis en onderlegd door hedendaagse gesprekken en voorbeelden. 

Goud in de grond heeft geen bijzondere waarde totdat het wordt ontdekt, gewonnen en verhandeld. 
Gebruik makend van de metafoor van de mijnbouw wil ik u drie 'goudmijnen' noemen waar we naar 
hebben gezocht tijdens ons consultatieproces. 

De bijbelse goudmijn 

Uit het manifest: 'Rijkdom creëren is geworteld in God de Schepper, die een wereld heeft geschapen 
die bloeit met overvloed en diversiteit. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, om samen te scheppen, 
met hem en voor hem, om producten en diensten voor het algemeen welzijn te creëren. Welvaart 
creëren is een goddelijke roeping en een door God gegeven geschenk, en het wordt in de bijbel 
geprezen.’  Er is nog veel meer goud te delven in de bijbelse goudmijn. 

De historische goudmijn 

Het creëren van welvaart die tot transformatie leidt, is niet nieuw. Uit het manifest: Welvaart creëren 
door middel van het bedrijfsleven heeft bewezen de kracht te hebben om mensen en landen uit de 
armoede te halen. Door de geschiedenis heen zijn er veel verhalen over holistische transformatie door 
het creëren van welvaart, en sommigen zijn nog nooit verteld. het creëren van welvaart heeft een 
geschiedenis en die moeten we verder onderzoeken. Via onze rapporten kunt u graven in historische 
goudmijnen. 



 

De wereldwijde goudmijn 

Het creëren van welvaart is geen fenomeen uit de westerse wereld of de rijke wereld. Op alle 
continenten zijn er mannen en vrouwen die via hun bedrijven een verschil maken. Uit het manifest: 
‘Scheppers van welvaart moeten door de kerk worden bekrachtigd, en uitgerust en ingezet worden 
voor dienstbaarheid in de markten van alle volken en landen.’ Wij moeten van hen en anderen leren 
hoe wij het goud kunnen winnen, dat wij in deze rapporten kunnen vinden. 

Ontdek, gebruik en pas de de intellectuele rijkdom toe van het Manifest, van de rapporten en 
boeken en van de video, en laat ze waarde toevoegen aan uw leven en werk. Deel dit met 
anderen. 

Lees alstublieft het Wealth Creation Manifesto waarbij we gebruik hebben gemaakt van de vertaling 
van het Engels naar het Nederlands zoals geintroduceerd door INTERSERVE Driebergen.2 Het geeft u 
een context en kader om elk rapport beter te begrijpen.  Zie ook de bijlage: Overleg over het Creëren 
van Welvaart: Achtergond en Context. 

Mats Tunehag 

Voorzitter van het Convening Team 

Bestuur Stichting Business as Mission Nederland: info@Businessasmission.nl 

 

Manifest voor het scheppen van Rijkdom, het Creëren van Welvaart 
 

MANIFEST VOOR HET SCHEPPEN VAN RIJKDOM 

Lausanne Movement en BAM Global 

www.bamglobal.org 

  

Stellingen 

 1. Het scheppen van rijkdom vindt haar oorsprong in God, de Schepper, die een wereld van 
overvloed en diversiteit heeft geschapen. 

 2. Wij zijn geschapen in Gods evenbeeld om samen met en voor Hem goederen en diensten te 
creëren voor het algemeen belang. 

 3. De oproep om rijkdom te scheppen is een heilige roeping en een door God gegeven gave. 
Deze worden in de bijbel aanbevolen.  

 
2 http://matstunehag.com/wp-content/uploads/2020/05/Wealth-Creation-Manifesto-Dutch.pdf 



 

 4.  Mensen die rijkdom scheppen horen erkend te worden in de kerk. Ook horen ze daar 
toegerust te worden en uitgezonden te worden naar ‘de marketplace’ onder alle volkeren en 
naties.  

5. Het hamsteren van rijkdom is fout. Het delen van rijkdom dient te worden aangemoedigd. Er is 
geen rijkdom te verdelen als het niet eerst wordt geschapen. 

 6. Er is een universele oproep tot vrijgevigheid. Tevredenheid is een deugd. In eenvoud leven is 
een persoonlijke keuze en onvrijwillige armoede hoort te worden voorkomen. 

 7. Het doel van het scheppen van rijkdom door business gaat verder dan het vrijgevig geven, 
hoewel wij dit moeten aanmoedigen. Het ethisch zakendoen is waardevol. Het zorgt voor 
voorzieningen en het kan een middel zijn om positieve transformatie in de maatschappij te zien 
ontstaan. 

 8.  Business heeft een bijzonder vermogen om financiële rijkdom te creëren. Ook heeft het de 
potentie om verschillende soorten rijkdom voor vele stakeholders te scheppen, inclusief sociale, 
intellectuele, fysieke en geestelijke rijkdom.  

 9. Het scheppen van rijkdom door business heeft bewezen de mogelijkheid te bieden om 
mensen en naties uit de armoede te tillen. 

 10. Het scheppen van rijkdom moet altijd gebeuren met gerechtigheid en met oog voor de 
armen. Ook moet het rekening houden met de cultuur waarin het plaatsvindt.  

 11. Het zorgen voor de schepping is niet een keuze. Rentmeester zijn van de schepping en het 
leveren van business oplossingen voor de uitdagingen die er zijn aangaande het milieu hoort een 
integraal onderdeel te zijn van het scheppen van rijkdom door business. 

 Oproep 

Wij dragen deze stellingen op aan de Kerk (Church) wereldwijd, en in het bijzonder aan leiders in 
business, kerk, regeringen en academia. 3 

 Wij roepen de kerk op het scheppen van rijkdom te omarmen als een centraal onderdeel van 
onze missie om de holistische transformatie van volken en maatschappijen te zien ontstaan. 

 Wij roepen degenen die rijkdom scheppen op tot volharding en tot het gebruiken van hun door 
God gegeven gaven om zowel God als mensen te dienen.  

  

Ad maiorem Dei gloriam - Voor de grotere eer van God   

 

 

 

 
3 1 Editor’s Note: In the Manifesto, ‘Church’ (with uppercase) and ‘church’ (with lowercase) are used 
intentionally, the former denoting the global Church and the latter the local church. 



 

Samenvatting: Het Creëren van Rijkdom en Welvaart en 
Rentmeesterschap van de schepping. 
 

De zorg voor de schepping is één met het scheppen van rijkdom, en het creëren van welvaart is de 
sleutel bij het zorgen voor de (gehele) schepping. Ten eerste, als welvaart creërders (ondernemers)  
opzettelijk hun bedrijven beheren volgens het scheppingsmandaat, dan zijn zij op deze wijze  voor 
anderen een getuige van de liefde van Christus voor zijn schepping, en voorspellen zo het volledige 
herstel van de schepping. Ten tweede kunnen vermogensscheppers hun innovaties en vindingrijkheid 
toepassen om te voldoen aan de milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. 

“Welvaart creërders” of scheppers van rijkdom beseffen dat milieubeheer een spirituele oefening is. 
Het is een reconversie tot instandhouding,  een spirituele strijd tegen de krachten van hebzucht en 
egoïsme, gevoerd met de wapens van genade door het creëren van rijkdom voor het algemeen welzijn. 
De schepping zien als goed, beseffen dat de schepping niet van ons is maar dat wij rentmeester mogen 
zijn, in het besef dat het onze opdracht is de grond te bewerken en te profiteren  van de vruchten. Dit 
besef geeft ons het perspectief van liefde waarbij we alle talenten gebruiken die God heeft gegeven. 

Het Bijbelse uitgangspunt voor de interactie van de mens met de schepping en de schepping met 
waardig werk is duidelijk. In het begin werkte God om zijn schepping te maken.4 We erkennen hem 
als Schepper. Zijn creatieve werk gaf ons de middelen ‘om het te bewerken en onderhouden’ (Gen 
1:15). Wij zijn de stewards. Het is ons gegeven als een goed geschenk om te gebruiken en voor te 
zorgen. 

Een rentmeester van de schepping ziet zijn onderneming als een web van relaties, niet als een lineaire 
vooruitgang. Het uitgangspunt van dit “web” is een gevolg van het begrip dat alles verband houdt met 
alles. (Ecological understanding). 

Dit document is een oproep tot actie. Het is een oproep tot actie aan christenen om de leiding te nemen 
in de zorg voor de schepping, om hoop terug te brengen in het debat over milieubeheer. Het is een 
oproep tot samenwerking voor alle mensen van goede wil om voor ons gemeenschappelijke huis te 
zorgen. Het is een oproep tot het organiseren van wetenschappers en scheppers van welvaart en 
rijkdom om samen te werken en zo oplossingen te bieden voor milieuproblemen. Het is een oproep om 
praktische richtlijnen te geven om vermogensscheppers te helpen hun bedrijf en privéleven in te 
richten als rentmeesters van het milieu. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Timothy Keller and Katherine Leary Alsdorf, Every Good Endeavor: Connecting Your Work to God’s Work (New 
York: Penguin Books, 2016), 34 



 

Het Creëren van Welvaart en Rentmeesterschap van de 
Schepping: Thema’s en Problemen. 
  

Opstellers: Mark Polet en Francis Tsui5 

1.0 Introductie 
Het creëren van rijkdom begint met de rijke voorziening die God heeft gegeven. Het creëren van 
rijkdom en welvaart kan niet ten koste gaan van het milieu. Als scheppers van rijkdom hebben we de 
opdracht om vruchtbaar te zijn (Gen 1:28)4, niet om uit te buiten. We zijn allemaal afhankelijk van de 
schepping. Wij zijn de beheerders terwijl we ons bezighouden met processen die waarde toevoegen; 
innovatie, bedrijfsvoering en het creëren van welvaart, waarbij de schade aan het milieu tot een 
minimum wordt beperkt. Het is onze uitdaging en opdracht om de schepping te herstellen. Dit 
hoofdstuk behandelt twee hoofdgebieden. 

x Zorg voor de schepping is geen keuze. Milieubeheer is een goddelijk gebod en een integraal 
onderdeel van het creëren van rijkdom door middel van ondernemen en ondernemerschap. 

x Scheppers van welvaart (Wealth Creators) worden opgeroepen om hun vaardigheden, 
creativiteit en middelen te gebruiken om enkele van de milieu- en duurzaamheidsuitdagingen 
van de wereld aan te pakken, en om deel te nemen in Gods herstel van de schepping.  

 

Dit document is verdeeld in drie secties: een korte bespreking van de Bijbelse basis van de zorg voor 
de schepping in relatie tot het scheppen van werk en welvaart (hoofdstuk 3); een oproep tot 
doelbewust rentmeesterschap binnen alle bedrijven (hoofdstuk 4); en een oproep tot innovatie om te 
zien waar unieke gaven kunnen meewerken aan de behoeften van het milieu en duurzame 
ontwikkeling kunnen bewerkstelligen (hoofdstuk 5). 

2.0 Een kort overzicht van de Bijbelse basis van de zorg voor de schepping. 
Het Bijbelse uitgangspunt voor de interactie van de mens met de schepping en de schepping met 
waardig en zinvol werk is duidelijk. In het begin werkte God om zijn schepping te maken.5 We 
erkennen hem als Schepper. Zijn creatieve werk gaf ons de middelen ‘om de aarde te bewerken en te 
behouden’ (Gen 1:15). Dat wij rentmeesters zijn, geen eigenaars, is duidelijk vastgelegd in het 
scheppingsmandaat in Genesis 1:28, waar we zowel zegeningen als geboden ontvangen om vruchtbare 
rentmeesters te zijn. De schepping is niet van ons, die is van God. Zij is ons gegeven als een goed 
geschenk om te gebruiken en voor te zorgen. Zij is van ons voor een bepaalde tijd, zelfs al wordt zij 
beheerd als zijnde privé-eigendom. Samen met eigendoms- of grondstofrechten komt de 
verantwoordelijkheid van de primaire rentmeester voor het gebruik van die hulpbronnen.  

Onze Bijbelse basis onderscheidt ons van anderen die zich zorgen maken over het milieu. 

• We aanbidden de Schepper, niet de geschapen mensen. We zijn tegen pantheïsme en 
aanbidding van de aarde, wetende dat we in Gods tuin werken.  

• Wij zien milieubeheer als een geestelijke strijd. Terwijl de wereld verdorven is gemaakt door 
de zonde, is zij weer hersteld door Christus.  

• Wij zijn verantwoordelijk voor de volgende generaties. Wij geloven niet in nihilisme of 
existentialisme; wij geloven in de eeuwige voorzienigheid van God.  

• Wij leven om een oplossing te geven en om mensen aan te moedigen verlossing te 
aanvaarden.  

 
5 The authors wish to acknowledge the contributions of the other members of the Creation Care 
subcommittee: Mats Tunehag, Fr. Ben Beltran, D. Kim, Dr. G. Kassa and D. Gunaseelan, and ad hoc member 
Jacqueline Klamer, as well as acknowledging the input of the Lausanne Consultation on Wealth Creation for 
Holistic Transformation, and the BAM Global Creation Care group. 



 

• Wij jagen mensen geen angst aan; we zijn onverschrokken en moedig (Jozua 1: 9). In onze rol 
om rijkdom en welvaart te creëren, vertrouwen we op gegevens om zakelijke beslissingen 
binnen het Koninkrijk te nemen.  

• We belichamen de persoon van Christus in de manier waarop we ons werk doen en voor de 
schepping zorgen. We praten er niet alleen over maar handelen ernaar, en altijd als een 
ambassadeur van Christus.  

• In de gemeenschap van mensen die zorg dragen voor de schepping is er ruimte voor de 
profeet, die wijst op de milieu-uitdagingen en kansen waarmee we worden geconfronteerd; de 
priester, die ons de theologische basis geeft voor onze acties en ons altijd terugbrengt naar het 
scheppingsmandaat en de herstelde schepping door Jezus; en de koning, de schepper van 
rijkdom en anderen die handelen om het mandaat uit te voeren.  

God wordt gezien door zijn Boek van de Schepping (Rom 1:20). Dat boek ontsieren is gelijk aan het 
afnemen van zijn waarde om God aan de wereld te laten zien. De schepping zucht zelf totdat ze wordt 
bevrijd van de slavernij van verderf en tot verlossing komt, samen met ons (Rom 8: 20-22), tot aan het 
uiteindelijke herstel (Openbaring 22: 1- 5). Corruptie komt deels tot uiting in de vervuiling die wordt 
veroorzaakt door menselijke activiteiten.  

Toen we met God in de tuin wandelden, hadden we alles. Werken was aanbidding. Geplaatst in de tuin 
om te werken en rentmeesters te zijn, is de zorg voor het milieu en is zo oud als de schepping zelf. De 
zorg voor de schepping door middel van onze bedrijven moet net zo natuurlijk zijn als ademen.  

2.1 Bekentenis, Belijdenis 
Toen de zonde binnenkwam, kwam de armoede mee. De grootste zonde voor een schepper van 
rijkdom is armoede van denken. Die armoede zorgt ervoor dat de rijkdom schepper (Wealth Creator) 
zich alleen op de financiële resultaten concentreert ten koste van mens en planeet. We vermoeien de 
grond, strippen het land kaal, vervuilen de grond en het water, allemaal in de naam van (financiële) 
winst, in plaats van dat we ons bedrijf runnen in de naam van onze Vader. Aantasting van het milieu 
begint met vervuiling van de geest. Zoals Wendell Berry zegt,  

Onze vernietiging van de natuur is niet alleen slecht rentmeesterschap, of domme economie, of 
een verraad aan onze verantwoordelijkheid voor ons gezin; het is de meest afschuwelijke 
godslastering. Het werpt Gods gave terug in zijn gezicht, alsof er voor ons geen waarde meer 
is anders dan die van de vernietiging er van 6. 

We belijden onze zonde en zwakheid van denken en grijpen de reddende, herstellende genade van 
vergeving door Jezus Christus (Rom. 8). 

2.2 Verlossing 
Als verlost volk kijken we uit naar een herstelde schepping en de eliminatie van armoede, en naar een 
overvloedig leven (Johannes 10:10). Een eerlijke verdeling van rijkdom omvat ook een eerlijke 
distributie van natuurlijke hulpbronnen. We zijn een volk van hoop en vastbesloten om uitdrukking te 
geven aan die hoop in een hernieuwd engagement voor behoorlijk rentmeesterschap. We vieren de 
voorzieningen die God heeft gegeven; hij heeft ons de groei, het vermogen en de middelen gegeven 
om rijkdom te creëren (1 Cor 3: 6-7). We geven hem alle eer en aanbidding door ons werk. Ons 
streven naar een herstelde schepping vandaag geeft zicht op de nieuwe hemel en nieuwe aarde van de 
toekomst (Openbaring 22: 1-5). 

2.3 Outreach, Actie 
We maken ons boos over de daden van de mens die de lucht, het water en het land bederven. We zijn 
vastbesloten om Gods goede aarde te herstellen. 

 
6 Wendell Berry, ‘Christianity and the Survival of Creation,’ in Sex, Economy, Freedom & Community: Eight 
Essays (New York: Pantheon Books, 1993), 98. 



 

We staan open om samen te werken met mannen en vrouwen van alle geloven om het milieu te 
herstellen en Gods overvloedige voorzieningen te vieren. Daarbij moeten we niet vergeten dat we vaak 
beginnen vanuit een heel ander startpunt dan anderen die zich bezighouden met het milieu. Wij eren de 
Schepper; we zijn blij met de schepping. We aanbidden niet het geschapene. 

E. O. Wilson, een zeer gerespecteerde seculiere wetenschapper, is een voorbeeld van degenen die ons 
willen bereiken. In een interview over zijn boek, The Creation7,  zegt hij: ‘Seculiere wetenschap rijkt 
ons de hand (aan gelovigen) en zegt; laten we onze metafysische verschillen en de cultuuroorlog een 
tijd vergeten, ze terzijde leggen, en elkaar ontmoeten op gemeenschappelijke grondslag om de 
schepping te redden.8  Paus Franciscus antwoordt: 'Nu we geconfronteerd worden met de mondiale 
verslechtering van het milieu wil ik iedereen aanspreken die op deze planeet leeft.9   

Het is een stukje “God in ons en door ons”, Gods persoonlijkheid in ons door de aarde te behouden en 
te cultiveren. Zorg voor de omgeving geeft ook mogelijkheden om het evangelie te verkondigen aan 
degenen die om de planeet geven.  

3.0 Doelbewust rentmeesterschap 
Samen met het spirituele, financiële en sociale uitgangspunt, is het ecologische uitgangspunt een 
integrale maatstaf voor een op God gericht succesvol bedrijf. Het onderwerp van deze serie is het 
creëren van rijkdom voor holistische transformatie. Het werk van vermogensscheppers (Wealth 
Creators) omvat het delen van het Goede Nieuws van de redding door Jezus. Het verbetering van het 
financiële welzijn van de samenleving en het personeel binnen hun bedrijf. Het bieden van  
waardigheid  en de stabiliteit die voortvloeit uit vaste en zinvolle werkgelegenheid voor de lange 
termijn. Het ontwikkelen van een samenleving waarin we van elkaar houden als van onszelf en de zorg 
voor schone energie, water, lucht en land waarop we leven. De ondernemer (Wealth Creator) erkent 
het onlosmakelijk verbonden web van de relatie met Christus, de samenleving en de schepping. 

Milieubeheer is dus geen bijkomstigheid. Het is geen onderdeel van een marketingplan om ‘er mooi 
uit te zien'. Het is een door God gegeven bevel om zijn schepping te beheren. Door iemands bedrijf en 
passie voor het creëren van rijkdom te erkennen als een belangrijk onderdeel van de bedrijfseconomie 
en als een instrument om aan het culturele mandaat te voldoen, zal de schepping worden hersteld en 
zullen kansen voor rijkdom worden ontdekt. Elk bedrijf dat wordt geleid door scheppers van rijkdom 
heeft een specialiteit, een geschenk van God, en punten van uitmuntendheid die kunnen worden 
toegepast op een urgent milieuprobleem. Een transportbedrijf kan werken aan innovatieve 
brandstofefficiëntie en het transport verbeteren van noodzakelijke geneesmiddelen. Een restaurant kan 
zijn voedselvoorraden met zorg inkopen,10 en voedselverspilling verminderen door de voedselbank te 
ondersteunen met overtollige hoeveelheden, en de rest composteren. Een kantoor kan passieve koeling 
installeren, energiezuinige verlichting aanbrengen en het verminderen van het woon-werkverkeer 
stimuleren of het gebruik van minder vervuilend vervoer voor hun werknemers bevorderen. Bedrijven 
hebben het voordeel van schaalgrootte en middelen om snel veel goeds te doen. Milieudiscipline is 
financiële discipline (behoud van hulpbronnen), sociale discipline (respect voor lokale 
gemeenschappen en de hulpbronnen onder hun rentmeesterschap), en spirituele discipline 
(gehoorzaamheid aan Gods gebod om de aarde te beheren). De basisregels zijn integraal en zijn voor 
het gemak in vieren gesplitst, maar in de praktijk vormen zij een geheel. Een bedrijf is pas echt 
winstgevend als het een positief rendement heeft op elke basisregel. Rentmeesterschap is doelbewust 
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en vereist discipline om uit te voeren. Duurzaam leven is het ‘Streven naar een volledig, rechtvaardig 
en verantwoord genieten van de geweldige gaven waar onze gulle God voor heeft gezorgd. 111 

3.1 Elk bedrijf is een milieubedrijf 
Aangezien milieudiscipline een integraal onderdeel is van elk bedrijf dat zich inzet om uitstekend 
werk te leveren, is elk bedrijf een milieubedrijf. De toepassing van onderling verbonden strategieën 
voor het voorkomen van vervuiling, productiebeheer en duurzame ontwikkeling is essentieel.12  Alle 
bedrijven hebben invloed op het milieu waar ze hun hulpbronnen uit halen en waar ze de materialen 
(en afval) die ze produceren deponeren. Het werk van één milieuadviseur hielp 23 industriële sectoren 
bij het halen van hun milieudoelstellingen.13 Hierbij bleek dat de integratie van milieudiscipline en 
financiële discipline bijna een een-op-een correlatie had. Als het terrein een puinhoop was, dan was de 
boekhouding een puinhoop. Scheppers van rijkdom, wat voor bedrijf ze ook hebben, treden op als 
rentmeesters van de schepping om de schepping te herstellen naar Gods gebod, en dit niet alleen om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor public relations.  

3.2 Welke keuzes moeten we maken en wat is onze maatstaf 
Als rentmeesters hebben we veel autonomie gekregen om te beslissen wat de meest geschikte keuze is 
en het beste voor het bedrijf in zijn omgeving. De uitdaging om aan alle vier de hoofdlijnen te 
voldoen, is aanzienlijk. Terwijl BAM Global's Creation Care Consultation Team dieper in zal gaan op 
de besluitvorming en metrics en tools zal ontwikkelen ter ondersteuning van de BAM-business kunnen 
hier enkele principes worden besproken. 

3.2.1 Naleven van Wet en Regelgeving 
Ondernemers (Wealth Creators) houden zich aan de voorschriften. Helaas ervaren zij hierdoor in 
sommige rechtsgebieden op korte termijn een nadeel ten opzichte van hun concurrenten. Het probleem 
is niet de regelgeving op zich; het is eerder de behoefte aan gelijke toepassing en eerlijke handhaving. 
Als regelgeving inconsistent wordt gehandhaafd, kan een minder goede concurrent op korte termijn 
winst maken in vergelijking met een bedrijf dat conform de aanwezige Wet- en Regelgeving handelt. 
We zijn echter geroepen, zo vaak als mogelijk, in vrede te leven met alle mensen (Rom 12: 8). 
Romeinen 13: 1-3 en 1 Petrus 2: 13-17 geven ons richtlijnen over het respecteren van autoriteiten. 
Scheppers van rijkdom (Wealth Creators)lopen hierbij voorop.  

3.2.2 Goed rentmeesterschap bij verschillende economische systemen 
Dit hoofdstuk geeft geen mening over welk economisch systeem het meest bijbels is. In grote lijnen is 
de toegang tot de hulpbronnen in de wereld van vandaag georganiseerd door een combinatie van 
privébezit, staatscontrole of gemeenschappelijk beheer. De auteurs zijn getuige geweest van 
industrieterreinen in Noord-Amerika waarvan de particuliere eigenaren geen acht slaan op hun 
lekkende ondergrondse benzine tanks die hun terrein en de eigendommen van hun buren vervuilen. 
We hebben overbegrazing gezien in weilanden in centraal Azië waar buren het gemeenschappelijke 
land hebben over geëxploiteerd, waardoor erosie en productiviteitsverlies is ontstaan. We ademen 
lucht in die is vervuild met fijnstof in landen gerund door de staat. We hebben ook particuliere 
bedrijven zien werken op openbare gronden waarbij mijnen worden hersteld tot productieve, 
ecologisch stabiele meren. We zijn getuige geweest hoe de staat rivieren weer gezond ging maken in 
Europa. We hebben not-for-profit organisaties en particulieren gezien die samen werken om 
innovatieve composteringsoplossingen te bieden. ‘Echter, wat men in de wereld kan observeren is dat 
noch de staat, noch de markt uniform succesvol zijn om individuen in staat te stellen een langdurig, 
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productief gebruik te maken van systemen van natuurlijke hulpbronnen.14 Of de ondernemer (Wealth 
Creator) privébezit onder zijn hoede heeft of gemeenschappelijke hulpbronnen gebruikt, men moet 
‘zout en licht’ zijn in het zorgvuldig omgaan met dergelijke geschenken. De tuin van hulpbronnen 
waarvoor we de bevoegdheid hebben gekregen moeten we met zorgvuldigheid beheren tot glorie van 
God en ten dienste van de mensheid. 

3.2.3 Niet ‘twee halen, een betalen’ 
Men ontwikkelt niet één hulpbron en vernietigt daarbij twee andere. Als men een beek en bebost land 
moet verwijderen om grind te winnen, dan, nadat het grind is gebruikt, herstelt men het land tot zijn 
vorige en gelijkwaardige gebruik. Het woord ‘gelijkwaardig’ in plaats van ‘origineel’ wordt hier 
opzettelijk gebruikt. Het opnieuw opbouwen van een ecosysteem naar zijn oorspronkelijke capaciteit 
is moeilijk: veranderingen in bodem en alleen al de hydrologische kenmerken die worden veroorzaakt 
door de winning van hulpbronnen, maken het zeer uitdagend het vorige ecosysteem te herstellen. Maar 
het land terugbrengen naar de staat waarin bestaande soorten kunnen gedijen is een goed ontwikkeld 
kennisgebied.  

3.2.4 Vreugde en blijdschap 
Het is niet alleen maar saai werk om een beheerder van de schepping te zijn. We verheugen ons in de 
tuin. Net zoals we roemen in onze relaties, vooral als we zien dat God iemand tot zich brengt, en net 
zoals we uiteindelijk winstgevend willen zijn, zo kunnen we vreugde scheppen in de schepping, of het 
nu is om een prachtig uitzicht of het vergroenen van uw bedrijfspand met planten.  

3.2.5 Risico’s, waarschijnlijkheid versus gevolg 
‘We leven niet in een risicoloos universum. . . . De echte uitdaging in de milieuproblematiek is na te 
denken over welke risico's u zich kunt veroorloven, welke risico's niet zijn toegestaan en waar u de 
streep moet trekken.15  Nu de ondernemer zijn eigen bedrijf en nieuwe kansen benadert met een goed 
begrip van alle bottom-lines. Met hulpmiddelen die helpen bij het gebalanceerd reageren op risico’s  
op basis van waarschijnlijkheid (de kans dat er iets gebeurt) en gevolg (de ernst van de gebeurtenis) 
zal hem dit helpen om de juiste beslissing te nemen. Sommige tools worden geïntroduceerd in de 
sectie Self Directed Audit. 

3.2.6 Waarde en bijkomende effecten 
In complexere projecten worden waardevolle componenten van het ecosysteem geïdentificeerd als 
zijnde een onderdeel van de bedrijfsplanning. Dergelijke componenten, of ze nu sociaal, structureel of 
ecologisch zijn, zijn een mooie manier om de planningscyclus te doorlopen en de omgeving te 
begrijpen van het bedrijf waarin de ondernemer wil werken. 

3.2.7 De dunne rode lijn 
Beslissingen op het gebied van milieubeheer zijn vaak net zo complex als de ecologie van de dingen 
die men bij deze beslissingen probeert te beschermen. Er is echter één geval waarbij de streep niet mag 
worden overschreden, en dat is wanneer de genetische diversiteit verloren zou gaan, hetzij bij het 
verlies van een soort, of bij het verlies van een uniek ecosysteem. Als dat genetische materiaal 
eenmaal weg is, is het voor altijd verdwenen. Het is alsof je een pagina uit Gods scheppingsboek 
verwijdert, om nooit meer te lezen. Zoals elders besproken, ‘Elke uitsterving is een verlies van een 
mogelijke oplossing.’16 
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3.3 Een ecologische basis voor ondernemen  
Hoe ziet het werk van een beheerder van de schepping er uit? Een ondernemer ziet onderneming als 
een web van relaties, niet als een lineaire progressie. Het uitgangspunt van dit web komt van het 
ecologische begrip dat alles met al het andere verband houdt. Om deze parallel verder door te trekken,  
bestaat ‘de omgeving van een dier’ bijvoorbeeld uit alles wat mogelijk invloed heeft op de kans om te 
overleven en zich voort te planten.17  Hetzelfde uitgangspunt geldt voor een bedrijf in termen van zijn 
vermogen om te overleven en zich voort te planten. Deze benadering in het bedrijfsleven geeft ons 
twee open kansen.  

3.3.1 Het opvullen van de “niche”. 
In een ecosysteem worden kale gebieden of een ontbrekend aspect van een voedselketen ingevuld door 
een organisme dat profiteert van de kloof. Als er kale aarde is, zal uiteindelijk een zaadje van een plant 
die aangepast is aan deze verstoring daar vallen en groeien. Hetzelfde gebeurt in het bedrijfsleven. 
Door een ecologische benadering van marktanalyse, kan een ondernemer een gat in het economische 
web van de markt zien, en het vullen. Men kan ook zien dat onkruid daar groeit waar het goede zaad 
zou moeten groeien. In het geheel van deze dingen ziet men, dat, als er geen goede zaden worden 
gezaaid, slecht onkruid alle gaten gaat opvullen (Matt 13: 24- 30). De slechte zaden, bijvoorbeeld 
ontbossing, de sekshandel, niet-duurzame consumptie, en illegale winning van hulpbronnen, zijn 
duidelijk. Gelovige zakenmensen kunnen helpen bij het uitroeien van deze slechte zaden. Ontbossing 
kan worden gestopt door alternatieve bronnen van brandstof en innovatieve landbouwpraktijken. De 
verleiding om de sekshandel te betreden kan worden verminderd door het bieden van waardig 
alternatief werk aan de deelnemers. Illegale winning van hulpbronnen kan worden vervangen door 
doordachte, geplande initiatieven die allereerst de Schepper van deze hulpbronnen eren. ‘Kale 
gebieden’ zijn wat moeilijker te zien, maar voorbeelden zijn bv. het gebrek aan beschikbare 
elektriciteit en het gebrek aan internet. Landen zijn op zoek naar innovatieve manieren om hun 
volkeren te verbinden. Canada bijvoorbeeld heeft een universeel ingesteld breedbanddoel van 50Mbs 
en onbeperkte data.18  Opbouw en herstel van gedistribueerde energie ter plaatse en een robuust 
energienetwerk is een wereldwijde mogelijkheid. Er zijn kansen in deze en vele andere gebieden voor 
ondernemers (Wealth Creators) om waarde te creëren terwijl ze diensten verlenen die impliciet sociaal 
waarde hebben. ‘In de dynamische levensprocessen zien we de diversiteit en complexiteit alleen maar 
toenemen’19 en hierbij zijn ondernemers (scheppers van rijkdom) zeer geschikt om de subtiele 
openingen te zien (niche) die beschikbaar zijn, en waar ze waarde kunnen toevoegen.  

3.3.2 Het belang van relaties 
De ecologische benadering erkent ook het belang van relaties. Een bedrijf beïnvloedt en wordt 
beïnvloed vanuit een bron van direct werkende onderdelen binnen een web van indirect werkende 
onderdelen in een bijna oneindige vertakkingsketen.20  Door iedereen te erkennen die zaken doet met 
een deel, of het nu in de toeleveringsketen of in de periferie daarvan is, kan men de kans grijpen voor 
discipelschap en het verspreiden van het licht. In de ecologie is elk levend wezen afhankelijk van al 
het andere. Hetzelfde geldt voor zaken. Gelovige zakenmensen erkennen dat elke klant, elke 
werknemer, elke leverancier, zelfs elke concurrent of bureaucraat een dierbare en geliefde schepping 
van God is. Ons wordt geboden om onze naaste lief te hebben (Lucas 10:27), zelfs om van onze 
vijanden te houden (Matt 5: 43-45). De rijkdom die gecreëerd wordt is de rijkdom van relaties. 
Bovendien kan de koopkracht van de maker een krachtig instrument zijn,  goed in het verhogen van de 
kwaliteit van zijn bevoorradingsketen. Waar mogelijk doet men inkopen bij mannen en vrouwen van 
vrede, die streven naar goede praktijken op de werkplek, verminderde corruptie en die milieu-
integriteit belonen en deze zelf nastreven om zo goede rentmeesters te zijn. Deze zelfde zakenmensen 
erkennen dat de schepping goed is (Gen 1: 10vv) en toebehoort de Heer (Ps 24: 1). In Gods hand is het 
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leven van elk schepsel en de adem van de hele mensheid (Job 12:10). De tuin die de aarde is, moet 
zorgvuldig worden bewerkt en verzorgd. Wanneer goede rentmeesters het werk van Gods handen 
aanschouwen, zijn ze vol ontzag voor het wonder en de overvloed van Gods schepping (Ps 8: 3). 
Degenen daarentegen die deze wonderbaarlijke werken vergeten (Ps 106: 7), brengen verdriet over de 
verwoesting van Gods schepping. 

Natuurlijke ecosystemen zijn moeilijke plaatsen, of ze dat nu zijn door de gevolgen van de zonde 21, of 
door sterke selectie en milieudruk. Zakelijke ecologie is ook moeilijk. Er is veel ‘onkruid’ ten gevolge 
van corruptie en oneerlijke concurrentie die proberen de tuin van de schepper van rijkdom (Wealth 
Creator) binnen te dringen. De ondernemer moet ijverig werken om zijn tuin te onderhouden en het 
onkruid te verwijderen, hij moet sterk en moedig zijn (Joz 1: 9) en ijverig. De ondernemers moeten 
zich verzetten tegen de praktijken van corruptie en onrecht, terwijl ze de vijand liefhebben.  

Tim Weinhold gaat nog verder met de tuinmetafoor. Voorbij het onkruid van corruptie en oneerlijke 
concurrentie, is er de noodzaak om de tuin continu te onderhouden, met inspanning, investering en 
vernieuwing.22 

3.4 Circulaire toeleveringsketen 
Een van de grootste negatieve effecten van bedrijven op ecosystemen vloeit voort uit een lineaire 
benadering van de toeleveringsketen. Een lineaire benadering houdt in dat sommige kosten worden 
geëxternaliseerd; niet worden meegenomen in de prijsopbouw van een product. Natuurlijke 
hulpbronnen worden als gratis beschouwd; afvalstoffen worden zonder nadenken in het milieu gestort. 
Maar dit is onjuist, deze kosten mogen niet buiten beschouwing gelaten worden.  Met zorg gebruik 
maken van de middelen in de voorraadketen en met erkenning dat alles van de Vader komt en 
terugkeert naar Hem moet voorop staan.  

Een lineaire benadering leidt ertoe dat men zich op de boom richt in plaats van op het bos. We 
erkennen de complexe relaties van bedrijfssystemen en ecosystemen en werken binnen dat kader.  

Als onderdeel van het mandaat van rentmeesterschap kunnen we niet aannemen dat het water, het 
land, de lucht en de biologische bronnen die we gebruiken gratis zijn. Dat zijn ze niet. Geen van deze 
bronnen is onbeperkt, en zorgvuldig gebruik van deze bronnen is een teken van uitmuntend zaken 
doen. We kunnen ook geen afval en gifstoffen dumpen op het land, in de lucht of in het water, want 
het is niet ons land, ons water en onze lucht om te vervuilen. 

Het water verontreinigen dat een bedrijf mogelijk nodig heeft om te hergebruiken, is zakelijk niet 
zinvol. Scheppers van rijkdom verspillen geen rijkdom, ze gaan zorgvuldig om met deze bronnen. Zij 
zien geen afval; ze zien een product waarvoor zij een markt moeten vinden.  

Voor de mensen in jouw toeleveringsketen zorgen is een hoge vorm van discipelschap. Omdat 
iedereen in de toeleveringsketen een kostbare schepping is van God, is de manier waarop de schepper 
van rijkdom hen behandelt een natuurlijk verlengstuk van zijn of haar geloof. We hebben geen 
bezitterige controle op de productie of consumptie; we zijn partners en werken samen.  

Een ander voordeel van het zien van de zakelijke omgeving als een circulaire toeleveringsketen, is de 
kans om nieuwe zakelijke mogelijkheden te zien in de hele keten, hetgeen een kans biedt voor 
verticale marketing. Verschillende semi-kwantitatieve tools (zie de sectie over zelfgestuurde audit 
hieronder voor een voorbeeld) zijn beschikbaar om de ondernemer te helpen bij het bewust nadenken 
over de voordelen en gevolgen die zaken of nieuwe technologie kunnen brengen. Hoewel die tools in 
een volgende studie zullen worden besproken, wordt de ondernemer hier uitgedaagd om bewust na te 
denken over zijn eigen toeleveringsketen en de bijdrage aan een herstelde schepping.  
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De schepper van rijkdom zal voordelen zien, hoewel die weliswaar beter zichtbaar zijn in verfijnde 
economieën dan in zich ontwikkelende economieën, terwijl andere bedrijven in de toeleveringsketen 
liever zaken doen met producenten die aan de milieuvoorschriften voldoen. 23  

Een voorbeeld van een circulaire toeleveringsketen wordt gegeven in figuur 1 hieronder. Voorbeelden 
van bedrijven die het circulaire supply chain-model effectief toepassen, worden hierna beschreven in 
paragraaf 4.6 en 5.5.3.1. 

Figuur 1: Circulaire toeleveringsketen 

  

Weinhold geeft hier een analyse van de levenscyclus door zes belanghebbenden te identificeren die tot 
zegen kunnen zijn voor een schepper van welvaart: klanten, werknemers, toeleveringsketen, 
gemeenschappen waar men te gast is, de natuurlijke omgeving en de samenleving.24 
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3.5 Groen overschot 
Ons wordt geboden rentmeesters te zijn van Gods schepping. Dit kan mede door de vergroening van 
de werkplek. Met de toenemende verstedelijking van de planeet, kan CO2 opname en schoonheid 
worden bereikt door daken, muren en bedrijven te bedekken met vegetatie. Ongebruikte plekken 
kunnen worden omgevormd tot tuinen of robuuste ecotypes. Goed aangebrachte zonwering en 
natuurlijke ventilatie kan het gebruik van airconditioning verminderen; isolatie vermindert 
verwarmingslasten. Het opvangen van regenwater en het gebruik van grijs water zorgen voor een 
efficiënter watergebruik.  

Onze uitdaging is om grijs te vervangen door groen. Met toenemende verstedelijking en 
woestijnvorming, verliezen we in een alarmerend tempo groen. De verstedelijking is verdubbeld, men 
verwacht dat 66 procent van de bevolking in 2050 in steden woont, terwijl dit in 1950 30% was.25 

Sommige van de steden zijn zo vervuild geraakt dat ze een last zijn voor de gezondheid van de 
inwoners. Meer dan 80 procent van de mensen die in stedelijke gebieden wonen waar de 
luchtvervuiling regelmatig gemeten wordt worden blootgesteld aan luchtkwaliteitsniveaus die de 
limieten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschrijden. Hoewel alle regio's van de 
wereld worden getroffen, is de belasting bij bevolkingsgroepen in steden met een laag inkomen het 
grootst. 26 Op een dag in 2016 riep China een noodsituatie uit voor smog in 24 noordoostelijke steden, 
werden vluchten geannuleerd, instellingen gesloten en het wegverkeer beperkt.27 Door droogte en 
woestijnvorming gaan er elk jaar 12 miljoen hectare landbouwgrond verloren (23 hectare / minuut), 
waarvan 20 miljoen ton graan had kunnen worden verbouwd.28  De impact op waterkwaliteit en 
kwantiteit, luchtkwaliteit, en de productiecapaciteit van een land is alarmerend.  

Bomen, groen en vegetatie kunnen de hittestress in de stad verminderen en de temperatuur verlagen 
met 13C vergeleken met vol zonlicht. Groene daken kunnen het energieverbruik met 10 procent 
verminderen.29  Stel je voor dat ruimtes, zoals huizen, straten, bedrijven en openbare instellingen weer  
groen werden. Scheppers van rijkdom spelen een cruciale rol in het ontwikkelen van dit groene 
overschot en voegen zo waarde toe, of het nu gaat om verticale boerderijen, daktuinen, geïntegreerde 
landbouw, hydrocultuur, of andere vormen van stadslandbouw. In dit geval groeit geld inderdaad aan 
de bomen. Onze wereld voorspelt zo wat we lezen in Openbaring over het gaan van de tuin naar de 
stad. Men moet bedenken dat in het midden van de Stad van God een tuin is, met de boom des levens 
en de rivier. 

3.6 Ondernemers als natuurbeschermers 
Ondernemers zijn natuurlijke conservatoren, geoefend in het efficiënt gebruik van hulpbronnen. 
Ondernemers verafschuwen verspilling. Vanwege het ontzag en het respect dat we hebben voor God 
de Schepper, beheren wij zijn schepping met ontzag (Ps 8). Als stewards van de schepping erkennen 
ondernemers dat de middelen die aan hun bedrijf worden gegeven gewaardeerde geschenken zijn. Elke 
schepper van rijkdom zou kritisch moeten kijken naar de voorkant van de toeleveringsketen om ervoor 
te zorgen dat het water en de biomassa die zij gebruiken weer vervangen worden, en er een efficiënt 
gebruik is. Dit efficiënt gebruik van hulpbronnen is zowel verstandig zakendoen als wijs met het 
milieu om gaan. Voor Oasis Coffins is het een bewuste benadering om de bamboe die ze in hun 
producten gebruiken te vervangen en opnieuw te laten groeien,30  niet alleen voor het milieu, maar ook 
om te zorgen voor een blijvende beschikbaarheid van deze belangrijke hulpbron. Voor Pankay 
Pancholi betekende het dat de eierschalen die normaal weggegooid werden in zijn Just Egg-bedrijf 
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verwerkt werden tot een waardevol nieuw product als vulmateriaal voor verschillende kunststoffen die 
daarmee slijtvast werden gemaakt.31  

Ondernemers moeten het leiderschap als conservatoren en herscheppers terug nemen. De zorg voor de 
schepping is kostbaar, te heilig, om overgelaten te worden aan onheilsprekers en nihilisten, of ze nu 
seculier zijn of christenen, die zeggen dat het niets uitmaakt omdat Jezus spoedig terug komt en de  
wereld zal vervangen door een nieuwe. We verliezen snel soorten en ecosystemen, wat een verlies 
betekent voor potentiële schepping van rijkdom. ‘Elke uitsterving is een verlies van mogelijke 
oplossingen. Het is een economisch probleem, maar ook een ethische uitdaging'.32  Als 
vermogensschepper, ondernemers zien we dit als een flagrante verspilling van mogelijke oplossingen. 
Tegelijkertijd herstellen de scheppers van rijkdom stedelijke omgevingen en zijn zij gepassioneerde 
leiders in het onderhoud van integraal natuurlijke ecosystemen. Ondernemers die Jezus volgen, weten 
dat ze hun naaste niet moeten definiëren als ‘de ander’, maar in plaats daarvan moeten samenwerken 
met de overheid en non-profitorganisaties om gedrags- en institutionele aspecten van duurzame 
ontwikkeling aan te pakken, ook de technische kant hier van. Scheppers van rijkdom weten dat alles 
met al het andere te maken heeft, en daarom weten ze dat ook natuurlijke systemen met hun in elkaar 
verweven complexiteit moeten worden gehandhaafd, net zoals dit bij zakelijke systemen gebeurt. 

Een punt van zorg is dat sommigen (niet alle) die werkzaam zijn in de milieu-industrie, zowel 
particuliere bedrijven als NGO's, egoïstisch zijn, meer geïnteresseerd in een financiële lijn of het 
behouden van financiering dan in de waarheid, de empirische gegevens en een herstelde schepping. 
Aan de andere kant weten scheppers van rijkdom dat goede data belangrijk is. Ze eisen goede 
financiële gegevens en dezelfde nauwkeurigheid bij het beoordelen van hetgeen feitelijk in het milieu 
en in de markt gebeurt. Scheppers van rijkdom zijn dienaren van de Schepper, geen egoïstische 
beschermers van een zwak, slecht verdedigd en bevooroordeeld standpunt. 

Een goed voorbeeld van een scheefgegroeid debat is de discussie over energie afkomstig van fossiele 
brandstof versus andere vormen van hernieuwbare energie of energie uit biobrandstoffen. Dit debat 
wordt vaak gezien als een of / of conflict. Dat is het niet. Zowel fossiele brandstoffen als de andere 
vormen van energie zijn geschenken van God, en wij danken Hem er voor. Ons probleem is niet het 
geschenk, het is hoe we ze gebruiken. De huidige vervuilingscrises in steden als Beijing of Delhi 
vragen om alternatieven voor het overmatig gebruik van energie opgewekt uit fossiele brandstoffen, 
een veel efficiëntere verbranding van dergelijke brandstoffen en betere bestrijding van verontreiniging 
bij het gebruik ervan. Maar het dreigen met het afnemen van het voordeel van fossiele brandstoffen 
van een vrachtwagenchauffeur die voedsel brengt naar mensen die dit voedsel nodig hebben, is enorm 
verontrustend.  

3.7 Duurzaamheid en winst op lange termijn 
Een buitensporige focus op kortetermijnwinsten kan als afgoderij worden beschouwd. Een duurzaam 
bedrijf oprichten betekent het opbouwen van een organisatie die blijft bestaan, een weg biedt voor 
liefde op de werkplek, stabiele werkgelegenheid, rijkere samenlevingen en een langetermijnvisie op 
bescherming van de omgeving. Wij zijn een eeuwig volk. We hebben het voordeel van het uitzicht op 
de lange termijn. Wij zijn een verlost volk, en in dat verlossingsproces herstellen wij als ‘creërders van 
welvaart’ de schepping. 

Een bedrijf is niet winstgevend als het overmatige aantasting van het milieu veroorzaakt; zijn 
boekhouding ziet er misschien financieel gezond uit, maar het heeft niet al zijn kosten voor de planeet 
en de mensen opgeteld. Scheppers van rijkdom weten dat de vier hoofdlijnen - spiritueel, ecologisch, 
sociaal, en financieel - met elkaar verweven zijn. Creërders van welvaart’ zijn degenen die voldoende 
planten voor de eigen behoeften, maar ook meer planten dan ze kunnen oogsten om te delen (de wet 
van het verzamelen). Het opnemen van milieubeheer in het bedrijfsleven is niet gemakkelijk, en de 
kansen zien die milieuoplossingen creëren is niet eenvoudig. Maar ondernemers kunnen innovatief en 

 
31 The Economist, A Cracking Yarn, May 12 2016, http://www.economist.com/news/science-
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vasthoudend zijn. Scheppers van Welvaart streven naar uitmuntendheid in alle aspecten van het 
creëren van rijkdom: het creëren van sociaal kapitaal, duurzame en winstgevende bedrijven, spiritueel 
ontwaken en herstel van het milieu.  

Een citaat van Franklin D. Roosevelt: ‘Geen bedrijf waarvan het bestaan afhankelijk is van het betalen 
van minder dan een leefbaar loon aan zijn arbeiders heeft het recht om in dit land te blijven.'33  Dit 
strekt zich ook uit op het gebied van het milieu. Als een bedrijf meer kost dan het oplevert, of twee 
bronnen vernietigt om er een te exploiteren, verdient het niet om te overleven.  

Bedrijven die verder gaan dan de wettelijke vereisten en zich richten op preventie, verwachten wellicht 
niet grotere opbrengsten dan die bedrijven die zich richten op louter compliance of end-of-pipe-
methoden. Maar beide typen bedrijven presteren financieel nog steeds beter dan niet-conforme 
bedrijven.34 Zorg voor de schepping is in het belang van het creëren van rijkdom.  

Bij Transcend Coffee weet men bijvoorbeeld dat ecologische duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen belangrijke verantwoordelijkheden zijn, maar om koffie echt duurzaam te 
maken, ’moet de industrie in de eerste plaats financiële duurzaamheid bieden aan degenen die koffie 
verbouwen’. De grootste problemen bij de oogst van koffiebonen zijn een tekort aan arbeidskrachten 
en de effecten van klimaatverandering. Beide belangrijke kwesties hebben als oorzaak een gebrek aan 
financiële middelen, waardoor de meeste producenten  ernstig gevaar lopen hun manier van leven 
dreigen te verliezen.'35 Gebieden die afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare winning zijn wanhopig op 
zoek naar duurzamere economische activiteiten die de extremen uit de boom-bust-cyclus halen.36  
Deze cyclus laat vaak een groot verlies in de ontginning achter.37  

4.0 Innovatief rentmeesterschap  
Welvaart creërders zijn van nature vernieuwers en ontwrichters. In dit gedeelte wordt besproken hoe 
zij deze energie inbrengen bij het oplossen van enkele van de meer hardnekkige economische, sociale, 
ecologische en spirituele uitdagingen van onze tijd.  

4.1 Innovatiemogelijkheden 
De mensheid en de schepping van waaruit we ons aardse leven putten staan voor grote uitdagingen. Of 
het nu gaat om het aanpakken van vervuiling, woestijnvorming, tekorten of verkeerde toewijzing van 
middelen, zakenmensen kunnen hun door God gegeven talenten inzetten om de mensen van deze aarde 
lief te hebben en de schepping te herstellen door middel van innovatieve zakelijke ideeën. ‘De natuur 
is een bibliotheek vol patenten en ideeën.'38 

Peter F. Drucker zegt dat we resultaten nodig hebben en geen gepraat, en die resultaten zullen moeten 
komen van de voorzichtige toepassing van technologie. ‘Want elke milieutaak die voor ons ligt vraagt 
om technologie en vooral om een systematische en doelgerichte soort technologie die verder gaat dan 
alles wat we ooit hebben gezien.'39 Scheppers van rijkdom zijn actiegericht en hebben een focus op 
technologie.  

 
33 Wikipedia, Franklin D. Roosevelt, 2016, https://en.wikiquote.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt . 
34 Dixon-Fowler, et al, ‘Does it Pay to be Green? A Meta-Analysis of Moderators of the CEP-CFP Relationship,’  
35 Transcend Coffee, Sustainability and the World of Coffee, 2017, 
http://www.transcendcoffee.ca/sustainability 
36 Benjamin Parkin and Paul Kiernan, ‘A Geographical Shift in Brazil Mining Leaves a Storied Region Hurting,’ 
Wall Street Journal (New York, Dec 19, 2016) 
37 7 Chris Powter and Mark Polet, ‘Oil Sands Remediation—What's the (end) Point?,’ Proceedings of the 
Remediation Technologies (RemTech) Symposium (Banff: ESAA, 2012). See also Mark Polet and Chris Powter, 
‘Phase II Assessments and Phase III Remediation: A Brief History,’ Proceedings of the Remediation Technologies 
(RemTech) Symposium (Banff: ESAA, 2012). 
38 Frederic Boyer, Da Vinci (Science Museum: London, 2016). 
39Drucker, Politics and Economics of the Environment, 13.  



 

De Cornwall Declaration vat de convergentie van denken over de volledige levenscyclus en technisch 
innovatie als volgt samen: ‘We streven naar een wereld waarin vooruitgang in de landbouw, de 
industrie en de handel niet alleen de vervuiling minimaliseert en de meeste afvalproducten efficiënt 
hergebruikt, maar waar ook de materiële levensomstandigheden van mensen overal ter wereld worden 
verbeterd.'40 

Een bron van ideeën voor het creëren van welvaart zijn de Sustainable Development Goals (SDG's) 
gegenereerd door de Verenigde Naties.41  De subgroepen van de onderstaande doelen geven een 
indicatie van de mogelijkheden voor vermogensscheppers om waarde toe te voegen. Mogelijkheden 
voor duurzame ondernemingen met toegevoegde waarde zijn er in overvloed, en enkele suggesties 
staan in de rechter kolom vermeld. Deze lijst is niet volledig, maar is bedoeld om interesse te wekken 
in de kansen die beschikbaar zijn als we samenwerken aan deze duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. 

Tabel 2: Mogelijkheden voor het creëren van Welvaart in combinatie met de Sustainable Development 
Goals 

 

  

 

Drie grote behoeften vallen op: schoon water, schone lucht en schone energie. In het deel van de 
wereld tussen de breedtegraden 10/40 zijn deze goederen slechts met tussenpozen of helemaal niet 
beschikbaar. Net als de innovatieve oplossingen die worden gegeven hieronder, moeten technologieën 
zoals micro-hydro en energieoplossingen met weinig impact worden ontwikkeld door ‘Welvaart 

 
40 Cornwall Alliance for the Stewardship of Creation, The Cornwall Declaration of Environmental Stewardship, 
2000, http://cornwallalliance.org/landmark-documents/the-cornwall-declaration-on-
environmentalstewardship 
41 United Nations, Sustainable Development Goals, 2016, https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
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Creërders’.42  Alleen China is plannen aan het maken om tegen 2020 nog eens 130 gigawatt aan wind- 
en zonne-energie te installeren en gokt veel op kernenergie, in de hoop een groot deel van de 
toekomstige groei van de huishoudelijke elektriciteitsvraag te kunnen opvangen.43  Het jaar 2016 was 
het eerste jaar waarin het plaatsen van zonnepanelen goedkoper werd in vergelijking tot investeringen 
in kolen of aardgas, en twee-derde van de wereld zal binnen een paar jaar een evenwichtige verdeling 
op het net bereiken, zelfs zonder subsidies. Maar de belemmeringen voor investeringen blijven, in de 
vorm van onzekerheid in de regelgeving en conservatieve financiële instellingen die nog steeds geen 
klasse voor deze bedrijfsmiddelen hebben gedefinieerd.44 Het afvangen van koolstof als onderdeel van 
een grotere beheersing van luchtverontreiniging is een andere noodzakelijke technologie.45 Meer dan 
750 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon water.46 Scheppers van welvaart moeten de 
toeleveringsketen voltooien zodat vooruitstrevende initiatieven kunnen slagen, terwijl zij tevens de 
verantwoordelijkheid nemen voor de hele toeleveringsketen, inclusief de hoeveelheid en risico’s van 
hun ‘afval’ producten.  

Welvaart Creërders zijn hard nodig om dit duurzame ontwikkelingsdoel te bereiken. Geen van de 
bovenstaande SDG’s kan worden bereikt door erover te praten; ze zullen worden bereikt door 
zakenmensen die de benodigde zakelijke niche invullen. ‘Een kans wordt door de meeste mensen 
gemist’, zei Thomas Edison, ‘omdat het gekleed is in een blauwe overall en er uit ziet als werk.47 De 
lijst met de bovenstaande mogelijkheden is zeker niet compleet; de lijst is eerder bedoeld als 
katalysator voor nog meer innovatieve ideeën. Het is bemoedigend te weten dat sommige 
gelijkgestemde bedrijven deze uitdaging al zijn aangegaan. Enkele van die bedrijven worden in de 
onderstaande secties genoemd. Andere voorbeelden zijn eerder al gegeven. De rest is aan u, de lezer. 

4.2 Een oproep aan christelijke wetenschappers 
Tijdens het overleg werd duidelijk dat de aanwezige ‘Welvaart Creërders’ het juiste willen doen, maar 
er is hulp nodig van degenen die bekend zijn op het gebied van de zorg voor de schepping. Christelijke  
wetenschappers en anderen in de benodigde beroepen kunnen op minstens drie verschillende manieren 
helpen. 

1. Door het introduceren van milieutechnologieën en benaderingen die zijn getest en door het 
beginnen met proeven in het veld, die met de expertise van de vermogensschepper kunnen 
worden uitgevoerd.  

2. Door het verstrekken van duidelijke en verklaarbare milieugegevens op hetzelfde 
kwaliteitsniveau als de financiële gegevens die de ondernemers gebruiken, zodat de beste 
beslissingen genomen kunnen worden. 

3. Door het ontwikkelen van  metrics om de vooruitgang op milieugebied binnen de BAM-
context te meten. De BAM Global Creation Care Consultation Group heeft toegezegd deze 
taak op zich te nemen, maar men heeft hulp nodig van bekwame deelnemers uit verschillende 
economische en geometrische kennisgebieden.  

 
42 Ed Macdonald, Waves, Weirs, and Waterwheels—Unleashing the Power of Water, Jan 22, 2017, 
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44 Michael J. Coren, 2016 Was the Year Solar Panels Finally Became Cheaper Than Fossel Fuels: Just Wait for 
2017, Dec 26, 2016, https://qz.com/871907/2016-was-the-year-solar-panels-finally-became-cheaper-
thanfossil-fuels-just-wait-for-2017/. 
45 Jamie Condliffe, ‘A Coal-fired Power Plant in India Is Turning Carbon Dioxide Into Baking Soda,’ MIT 
Technology Review (Jan 04, 2017). https://www.technologyreview.com/s/603302/a-coal-fired-power-plant-
inindia-is-turning-carbon-dioxide-into-baking-soda/ . 
46 Sydney Fulkerson, ‘This Ultra Cheap Material Uses Sunlight to Purify Drinking Water,’ Abundance Insider, Feb 
10, 2017 
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Er is een grote behoefte aan wetenschappers, ingenieurs en milieuaccountants die zich aan willen 
sluiten bij de BAM-beweging, zodat BAM-bedrijven aan alle vier de hoofdlijnen uitstekend kunnen 
voldoen, kunnen voorzien in de meest dringende milieubehoeften en duurzame ontwikkelingsdoelen 
en daarbij winstgevend zijn.  

4.3 Technologische vooruitgang 
Welvaart creërders zijn stoorzenders. Door buiten conventionele praktijken te denken, vinden ze 
nieuwe oplossingen voor de milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld in 
Pakistan, waar het conventioneel westerse systeem van centrale afvalwaterzuivering onbetaalbaar is en 
moeilijk te implementeren in de complexe infrastructuur. Hier hebben autoriteiten gekozen voor 
gedistribueerde afvalwaterzuivering, waarbij elke nieuwe ontwikkeling, nieuw bedrijf etc. 
verantwoordelijk is voor de behandeling van afvalwater. Bedrijven zoals NBS (sectie 5.5.1.1 
hieronder) en anderen hebben zich aangepast om samen te werken om aan deze vereiste te voldoen. In 
een groot deel van de derde wereld waar kabels en telefoonlijnen onvoldoende aanwezig zijn, gaat 
men over op mobiele telefoons in plaats van vaste lijnen. Kikkers kunnen ook achteruit springen, en ze 
doen dingen beter door eenvoudiger te werken. De Wahiya en Zabbaleen van Caïro recyclen 80 
procent van het afval dat ze inzamelen, met behulp van ezelwagens en handmatige sortering.48  Terwijl 
een van de meest geavanceerde en technische afvalbeheersystemen in de wereld, in Edmonton, 
Canada, iets meer dan 50 procent van het huishoudelijk afval op de stortplaatsen recycled.49  
Ontwikkelingen in de verkleining van energieopslag en bij het ophalen van bodemmonsters kunnen 
betekenen dat conventionele laboratoria worden omzeild door nauwkeurige en precieze metingen in 
het veld, zodat er beter en sneller gereageerd kan worden en de kosten voor het beheren van de 
veranderingen in het milieu verlaagd kunnen worden. 

4.4 Modellen voor innovatie 
De soorten economische modellen die worden toegepast op de zorg voor de schepping zijn net zo 
gevarieerd als het idee van ecologisch ondernemen impliceert. Teddy Roosevelt, een voorvechter van 
ondernemerschap, zag nog steeds de noodzaak in om land in een groot aantal nationale parken en 
bossen te beschermen en zo natuurlijke hulpbronnen te behouden.50  Wat natuurbehoud genoemd werd 
in de negentiende eeuw heet behoud van de integriteit van het milieu in de eenentwintigste eeuw. Tot 
op zekere hoogte was het behoud van president Roosevelt een antwoord op de excessen van de 
industriëlen aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw, zij hadden geen begrip van 
milieubeheer. Er is een noodzaak om ten minste ecotypes te behouden die minimale impact van 
mensen of industrie hebben. Men kan stellen dat overmatige verandering van het ecotype in strijd is 
met het culturele mandaat. Iets anders is de aanwending van winsten van een bedrijf naar een andere 
entiteit onder voorwaarde van verbetering van milieuvereisten. HUBCO is een groot multi-industrieel 
bedrijf met vestigingen in Pakistan, waaronder een elektriciteitscentrale in Narowal. Ze kozen ervoor 
om een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor biozuivering te financieren in het dorp Poong, in de buurt 
van hun bedrijf.51  Meer details worden gegeven in sectie 5.5.1.1 hieronder. Het laatste model is een 
model met winstoogmerk. Het for-profit-model is het meest duurzaam omdat de entiteit zijn eigen 
zelf-genererende waarde verspreidt. De sleutel tot dit model dat werkt voor het milieu en niet ertegen, 
is om ervoor te zorgen dat het volledige circulaire supply chain-model wordt toegepast, het cultureel 
mandaat uitgevoerd en zichzelf ziet als een steward van de schepping. Bedrijven zoals Oasis Coffins 
laten zien hoe dit model kan werken.52  Dat gezegd hebbende, Martin Osserwaarde stelt dat regeringen 
partners kunnen zijn in het creëren van welvaart en duurzame ontwikkeling.53 
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4.5 Voorbeelden van innovatie 
De onderstaande case studies vormen een aanvulling op de hierboven gegeven voorbeelden over 
bedrijven die zijn opgetreden als beheerders van de schepping en scheppers van rijkdom. 

4.5.1 Excellentie op milieugebied in de stedelijke en industriële omgeving 
4.5.1.1 Case Study NBS 
Een inspirerend voorbeeld van de toepassing van ecologisch vernuft voor duurzaam waterbeheer in 
een stedelijke en dorpsomgeving is Nano Bio-Solutions PVT Ltd. (NBS), een innovatieve 
afvalwaterzuivering bekend als Bioremediation Sewage Treatment. NBS werkt voornamelijk in 
Pakistan. De groeiende bevolking van Pakistan in combinatie met verminderde beschikbaarheid van 
water als gevolg van de klimaatverandering die de Punjab beïnvloedt, betekent dat elke druppel water 

moet worden (her)gebruikt. 
Dit betekent dat ongezuiverd 
rioolwater wordt opgeslagen 
in vijvers wat vervolgens het 
grondwater vervuilt dat 
gebruikt wordt voor 
drinkwater en/of gebruikt 
wordt bij het besproeien van 
gewassen. Hierdoor is er 
onnodige overdracht van 
gastro-intestinale ziekten, 
hepatitis en andere door water 
overgedragen aandoeningen. 
Conventionele 
waterbehandeling wordt 
belemmerd door de noodzaak 
van hoge 
kapitaalinvesteringen, 
inconsistente 
stroomvoorziening en gebrek 
aan opgeleid personeel. NBS 
heeft deze uitdagingen 

overwonnen door een op zwaartekracht gebaseerd systeem. Gericht op biosanering en fytosanering en 
gebruikmakend van inheemse bacteriën en planten om het water te behandelen. Waar stroom nodig is 
om water op te pompen, wordt een pomp gebruikt die door zonne-energie aangedreven wordt. NBS 
heeft meer dan 90 van dergelijke faciliteiten, verspreidt over heel Pakistan. NBS is een klassiek 
voorbeeld van een milieugericht bedrijf waar hard wordt gewerkt aan het bereiken van alle vier de 
basisregels. Geestelijk gezien is het bedrijf, dat wordt gerund door Pakistaanse christenen, een 
voorbeeld en inspiratie voor de grotere nationale gemeenschap. Sociaal gezien resulteren hun 
faciliteiten in onmiddellijke vermindering van de verspreiding van door water overgedragen ziekten. 
Milieuvriendelijk: hun technologie heeft rivieren weer gezond gemaakt en gezorgd voor veilig 
irrigatiewater. Financieel: ze werken hard en vragen van andere Welvaart Creërders samen te werken 
en hun financiële expertise in te zetten samen met langdurige beschikking over kapitaal, om zo hen te 
begeleiden bij het runnen van hun bedrijf.54 

4.5.1.2 Case Study: Chandos Construction Ltd. 
Chandos is een in Canada gevestigd bouwbedrijf dat bewijst dat het streven naar milieubewust werken 
onderdeel is van het streven naar zakelijke uitmuntendheid en holistische transformatie. Chandos is 
een bedrijf dat eigendom is van de werknemers, in partnerschap, gebouwd op het Mondragon-principe. 
Het succesmodel van Chandos is gebaseerd op de verantwoordelijkheid, prestaties en service van hun 
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werknemers, en heeft geleid tot een rendement op kapitaal van 40 procent.55  Hoewel het bedrijf 
eigendom is van de werknemers, staat het wel onder toezicht van een professionele raad van bestuur 
en heeft het zowel interne als externe auditcontroles. Chandos is een leider in het dragen van 
verantwoordelijkheid op sociaal, gemeenschaps- en milieugebied. Bijdragen en steun in deze gebieden 
worden toegekend aan organisaties die uitgekozen worden door de medewerkers. Ze blinken uit in 
klantenservice en ondersteunen hun branche door het leveren van innovatieve bouwoplossingen.56 
Chandos is een leider in Integrated Project Delivery,57 een samenwerkingsprogramma dat 
onderaannemers, aannemers en eigenaren samen laat werken. Deze passie voor gerechtigheid en 
samenwerking waarbij een fatsoenlijk rendement behaald wordt voor de werknemers-eigenaren heeft 
tevens geleid tot excellentie op milieugebied. Chandos is een “Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) -bouwer”. LEED is een populair certificeringsprogramma voor groen 
bouwen. Chandos bouwde het meest noordelijk gelegen commerciële gebouw ter wereld met een netto 
energieverbruik van nul. Chandos bouwde enkele van de eerste LEED-projecten in Alberta en heeft 
prestigieuze onderscheidingen ontvangen op het gebied van recycling van bouwafval.58  In de vier 
jaren 2013-2016 was het percentage bouwafval bij bouwprojecten dat niet op de afvalberg terecht 
kwam 73.45%. Bij twee afzonderlijke projecten bedroeg dit percentage meer dan 98 procent, een 
ongekend getal.59 

4.5.1.3 Case Study: Yoho Venezia 
De residentiële ontwikkeling van Park Yoho Venezia, Hong Kong is een goede case study waarbij 
men kan zien hoe ontwikkeling en milieubehoud hand in hand kunnen gaan en zo een bevredigend 
kunnen resultaat geven. Dit zou mogelijk enig licht werpen op het oplossen van de waargenomen 
spanning tussen het meedogenloze streven naar bedrijfswinst en de gepassioneerde verdediging van 
het handwerk van de Schepper. 

De ontwikkelingslocatie valt binnen het Wetland Buffer Area (WBA), een ecologisch kwetsbaar 
gebied, in de New Territories van Hong Kong. Om die site te mogen ontwikkelen, moet men 
goedkeuring van de overheid verkrijgen voor de toewijzing van land. Hoewel slechts 25 procent van 
het landoppervlak in Hong Kong is bebouwd (en beschouwd wordt als verstedelijkt), is in de 
afgelopen jaren de bezorgdheid toegenomen, en zeker ook de tegenstand, ongeacht het nijpende 
woningtekort in de stad, om een verdere ontwikkeling van bebouwing te blokkeren die als schadelijk 
voor het milieu wordt beschouwd. Zowel milieuactivisten als leiders van sociale bewegingen zijn erop 
gebrand met veel retoriek het publiek te mobiliseren om druk uit te oefenen op de regering om geen 
landuitgifte goed te keuren, ze stellen dat ontwikkelingen ‘onomkeerbare schade’ aan het voorgestelde 
gebied zouden toebrengen.  

De te ontwikkelen locatie beslaat in dit geval ongeveer 100.000 vierkante meter. De ontwikkelaar is 
van plan om 1.027 appartementen te bouwen, ontworpen met een lage dichtheid. Inzicht in de bijna 
onmogelijke situatie van het accommoderen van zowel de behoefte tot bouwen - en 
milieubescherming zorgde ervoor dat de lay-out van de voorgestelde ontwikkeling zorgvuldig 
ontworpen werd met respect voor de omgeving. De voorgestelde ontwikkeling omvat uitgebreide 
vergroening en op meer dan de helft van de site werd het wetland behouden, ook binnen de 
landschapsarchitectuur, om zo de algehele belevingswaarde van de site te verbeteren en de functie van 
het Wetland Buffer Area te behouden.  

Een diepgaande en uitgebreide milieueffectrapportage maakte onderdeel uit van de verstrekking van 
de grond. Diverse mitigerende maatregelen werden genomen om de off-site ecologische impact op de 
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aangrenzende rivier te minimaliseren, waaronder het lokaliseren van de verschillende gebouwen in 
blokken dichter bij een bestaande hoofdweg, het zorgen voor voldoende bufferafstand tot de bestaande 
meander, en het plaatsen van geluidsschermen tijdens de bouw. Op basis van het uitgevoerde 
onderzoek op de vogelpopulatie kon men stellen dat de voorgestelde gebouwen niet de bestaande 
vliegroute van de vogels verstoorden en het aantal vogels waargenomen binnen de mogelijke 
verstoringsafstand van de voorgestelde bebouwing was onbeduidend tijdens zowel de droge als natte 
seizoenen, velen van hen waren zelfs soorten die verstoring tolereerden. Omdat er geen vliegroute van 
vogels over de bouwplaats was, werd gesteld dat ontwikkeling weinig invloed zou hebben op de 
vogels. Tevens werd er een ruimte van niet minder dan 35/m gehandhaafd tussen de twee 
flatgebouwen om de windpenetratie te verbeteren. 

Ondanks dat de voorgestelde ontwikkeling meer verkeer zal genereren, wordt door beter ontworpen 
verkeerssystemen de impact zelfs verlaagd in vergelijking met het bestaande verkeer op de site. 
Trouwens, de indeling en de bouw van de projecten waren zorgvuldig op volgorde ontworpen om het 
verkeer naar het oostelijke deel van de site te beperken. Ook werden parkeergarages in de kelder 
ontworpen om gelijkvloers verkeer te minimaliseren. De directe impact op de aangrenzende habitat 
veroorzaakt door verkeer werd zo geminimaliseerd.  

Vanaf de ontwerpfase tot het aanvraagproces heeft de ontwikkelaar nauw samengewerkt met de lokale 
bewoners die al generaties lang in de nabijgelegen plattelandsdorpen wonen, evenals met een zeer 
erkende milieuactivist als adviseur voor het project. 

Het uiteindelijke resultaat is dat er een residentieel project gebouwd gaat worden, er komen 1.027 
eenheden voor evenveel huishoudens. Bewoners zullen niet alleen genieten van de rust van de 
omliggende natuur en omgeving, maar ook van de toegankelijkheid tot een moderne levensstijl. 
Uiteindelijk blijft op die 100.000 vierkante meter bijna twee-derde een nat gebied, terwijl de rest valt 
onder ‘ontwikkeling’. Bovendien zal een deel van de beheervergoeding van de bewoners exclusief 
worden gereserveerd voor het onderhoud van het landschap en het waterrijke gebied, waardoor men er 
van verzekerd is dat de instandhoudingsinspanning duurzaam zal zijn. 

Dit is een geval waarin alle belanghebbenden bereid zijn om met elkaar samen te werken, en hun 
vijandige houding te laten varen, echte samenwerking en een win-win-uitkomst zijn dan mogelijk. Het 
beleid van de regering om meer nieuwe woningen op de markt te brengen; degenen die willen kopen 
op de huizenmarkt; voorstanders van milieubescherming die hartstochtelijk het wetland verdedigen; 
evenals de ontwikkelaar die een winstgevend project wil, zij kunnen allemaal een overwinning 
claimen. Samenwerking is altijd beter dan bittere rivaliteit tussen de verschillende belanghebbenden, 
en zulk verantwoord rentmeesterschap van elke partij zal transformatie als resultaat hebben - zowel 
sociaal-politiek, interpersoonlijk als ecologisch. 

4.5.2 Agribusiness en natuurgebieden, een holistische benadering 
4.5.2.1 Case Study:geïntegreerde landbouw 
Johan Janse van Rensburg zag een probleem. Terwijl dorpelingen in Tadzjikistan relatief goede 
toegang hadden tot koolhydraten, konden ze alleen af en toe groenten en eiwitten eten. Dit probleem 
was nog groter in de Afghaanse vluchtelingengemeenschap die geen toegang had tot land of werk. 
Afhankelijk van hun status hadden zij hoogstens een kleine binnenplaats in hun havli. Johan bedacht 
een model van intensieve eiwit- en groentenproductie in een kleine ruimte (De drie-in-één-franchise). 
Hij gebruikte Aquaponics als een model waarbij water circuleert uit een visvijver naar een 
hydrocultuurkas, en hij voegde konijnen en kippen toe - beide halal vlees. De afvalproducten van de 
konijnen en vissen leveren voedingsstoffen voor de planten in de hydrocultuur torens. Op basis van 
een studie van de Oregon State University gebruiken ze ook het afval van de konijnenkooien als 10 
procent van het energierijke kippenvoer (dat erg duur is voor dorpelingen) om zo kosten te besparen. 
(Konijnenuitwerpselen bevatten 22 procent eiwit, het gemiddelde van tarwe / maïs is 11 procent 
eiwit). De eenheid biedt plaats aan 500 kippen, 22 volwassen konijnen en hun nakomelingen, 200 
karpers en ongeveer 2.000 tomatenplanten. Op dit moment wordt de ontwikkeling van dit project 
ondersteund door een meewerkend voederbedrijf. De stap van dit initiatief van ‘bètatest’ naar het veld 



 

kon worden gedaan door middel van een franchisemodel.60  De milieuvoordelen zijn duidelijk. Het 
afvalproduct van de ene productiebron levert voedingsstoffen voor een andere bron. Een bijkomend 
voordeel bij het aanvullen van diëten met deze nieuwe eiwitbronnen is de vermindering van erosie 
door verlaging van de begrazingsdruk van conventionele eiwitbronnen: vee, geiten en schapen. De 
indeling kan worden aangepast aan de beschikbare ruimte. Verbeteringen aan het sociale doel komen 
van verbeterde en meer consistente voeding en een toegevoegde bron van inkomsten. Het initiatief 
geeft arbeiders de legitimiteit om de meest afgelegen dorpen en geïsoleerde gemeenschappen binnen te 
gaan. Het uiteindelijke economische model moet nog worden uitgewerkt, of dat nu een model met 
winstoogmerk is of een model voor sociaal ondernemerschap. Het lijkt erop dat het het best 
ondersteund kan worden door NGO’s die tijd en logistiek willen inbrengen om het programma aan te 
vullen. 

 

Figuur 3: Voorbeeld van een geïntegreerde landbouwcyclus 

 

 

4.5.3 Uitmuntendheid op milieugebied bij de fabricage van producten 
4.5.3.1 Case Study: Tirta Marta 
Tirta Marta helpt het milieu en de economie van Indonesië door traditionele kunststoffen te vervangen 
door biologisch afbreekbare alternatieven. Ze gebruiken daarbij de grondstoffen afkomstig van 
cassave boeren die zo een fairtrade inkomen verdienen. Plastic is een goedkoop (en lichter) alternatief 
voor glas en aluminium als verpakkings materiaal elk jaar gebruikt de wereldbevolking 275 miljoen 
megaton plastic. Terwijl het 3-delig concept van recyclen, hergebruiken en verminderen kan helpen de 
impact van plastic op het milieu te minimaliseren, vindt nog steeds veel van het plastic in de wereld 
zijn weg naar stortplaatsen, rivieren, oceanen of verbrandingsovens. Traditioneel plastic heeft 500 tot 
1000 jaar nodig om te degraderen. Tirta Marta gelooft dat Indonesië, zonder de capaciteit om de 
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wereld goederen en diensten met toegevoegde waarde te leveren, de verdeling van rijkdom naar de 
armen beperkt. De noodzaak om waarde toe te voegen aan landbouwproducten in tropische landen is 
algemeen bekend, vooral voor goederen als cassave (tapioca), die op grote schaal wordt verbouwd 
maar waarmee boeren geen significant inkomen kunnen genereren. Tirta Marta creëerde een 
kostenconcurrerend biologisch afbreekbaar plastic uit cassave dat niet alleen de koolstofvoetafdruk 
van plastic met 40 procent vermindert, maar ook een revolutie teweeg brengt in de industrie. Tirta 
Marta heeft twee innovaties op de markt gebracht in betaalbaar biologisch afbreekbaar en verteerbaar 
plastic voor een sociale en ecologische impact: OXIUM® en ECOPLAS®. Verkrijgbaar als additief 
en hars worden zij gebruikt in afgewerkte producten, waaronder boodschappentassen, verpakkingen, 
lunchboxen, herbruikbare bakken en kleerhangers. OXIUM® is een additief dat afbraak in plastic 
katalyseert. Bijvoorbeeld een standaard plastic boodschappentas met OXIUM® begint binnen twee 
jaar af te breken en wordt uiteindelijk weer biologisch beschikbaar op moleculair niveau. OXIUM® is 
slechts 2-5 procent duurder geprijsd dan traditioneel plastic. Door een geschikte positie voor acceptatie 
op de massamarkt is door OXIUM® binnen twee jaar meer dan 90 procent van de moderne markten 
en buurtwinkels van Indonesië die plastic boodschappentassen gebruiken op dit product overgestapt. 
Het tweede innovatieve product is ECOPLAS®, een biologisch afbreekbaar polymeer gemaakt van 
tapioca. ECOPLAS® kan worden verwerkt tot folie of tot in een mal gevormde producten, en is het 
eerste ‘Fair for Life’ gecertificeerd bio-plastic in de wereld. Tirta Marta is gecertificeerd door de IMO 
voor Fair for Life en is de enige producent van bioplastic met de mogelijkheid om een Fair Trade-
claim in te dienen. Een beoordeling uit 2012 berekende de vermindering van de CO2-voetafdruk met 
40 procent en een inkomensstijging van 25 procent voor 50 cassave boeren. Het vermogen om 
kunststoffen af te breken, hoewel niet kwantificeerbaar, is zeker een kwalitatieve verbetering. De 
huidige president-directeur, Sugianto Tandio, heeft tien jaar van Tirta Marta’s middelen geïnvesteerd 
in onderzoek naar en ontwikkeling van ecologisch duurzaam plastic.61  Meneer Tandio heeft hulp 
nodig. In een interview zegt de heer Tandio: ‘Nu we beschikken over de technologie, kunnen we deze 
introduceren in andere markten. Waar we in geïnteresseerd zijn, zijn partners in internationale markten 
om onze technologie op andere plaatsen te introduceren. Onderzoek en ontwikkeling is erg kostbaar en 
we kunnen het niet alleen. '62 

4.5.3.2 Case Study: Reed Consulting Ltd (Reed) 
De vervaardiging van kleding voor de Noord-Amerikaanse en Europese markten kan schadelijk zijn, 
zowel door de lage lonen die aan de productiemedewerkers worden betaald in vergelijking met de 
lonen in de landen waar de kleding wordt verkocht, als ook duur in termen van de hoeveelheid schoon 
water die nodig is om katoen in kleding te veranderen of huid in leer. De vraag naar goedkope 
kledingstukken in combinatie met de Europese en Noord-Amerikaanse regelgeving inzake 
milieuverontreiniging heeft deze industriële vervuiling naar ontwikkelingslanden geëxporteerd. Deze 
‘uitbesteding’ verergert ook de watercrisis in veel van die ontwikkelingslanden vanwege de 
concurrentie tussen water voor industrie, water voor landbouw en water voor huishoudelijk gebruik. 
Het vervaardigen van een spijkerbroek van €6 kost maar liefst 250 liter water, terwijl het haalbare doel  
70 liter kan zijn. Tweehonderdvijftig liter schoon water gebruikt tijdens het proces van het verven van 
de denim en vervolgens het wassen om zo de vervaagde en ‘verweerde’ stofeffecten te creëren 
gewaardeerd door westerse klanten neemt een grote hoeveelheid water weg van de lokale bevolking. 
Dit komt doordat hun ondiep werkende handpompen niet kunnen concurreren met de door een motor 
aangedreven diepe buisputten van de kledingfabrieken.  

Reed werd in 2006 opgericht in Bangladesh. Het bedrijf was vanaf het begin een ‘Business as 
Mission’ activiteit in een land waar de rivieren al sterk vervuild waren vanwege textiel- en 
leerverwerking. Een land waar ook de toegang tot drinkwater beperkt was vanwege vervuild 
oppervlaktewater, en waar  de watervoerende laag onder Dhaka onhoudbaar begon te dalen met twee 
tot drie meter per jaar. Gerund door Ann en Rodney Reed uit het Verenigd Koninkrijk had het bedrijf 
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Bengaalse ingenieurs en consultants in dienst in fabrieken die produceren voor veel van de grote 
Europese en Noord-Amerikaanse kledingmerken. Het bedrijf profiteerde van industriële 
milieucontracten van internationale ontwikkelingsorganisaties, waaronder de International Finance 
Corporation (onderdeel van de World Bank Group) en German Technical Corporation (GIZ). Het 
bedrijfsteam was verheugd over de mogelijkheden om samen te werken met Europese experts om 
fabrieken in staat te stellen de hoeveelheid water, chemicaliën en energie die wordt gebruikt bij de 
fabricage van kleding en leer te verminderen. Deze ‘water-chemie-energie verbinding’ werd 
beschouwd als een belangrijk doel voor het bedrijf Creation Care bij het produceren van kleding. 

De fabriekseigenaren waren aanvankelijk niet gemotiveerd om de vervuiling te verminderen. Zij zagen 
dit als een extra kostenpost, maar al snel herkenden ze de win-win situatie, omdat zo de input 
verminderde en in feite hun winstgevendheid verbeterde- hetzelfde aantal kledingstukken of meer 
kledingstukken geproduceerd met minder inputs. Reed was slechts een van de adviesbureaus die actief 
waren op dit gebied, maar het was zeker het enige bedrijf in Bangladesh dat werd aangestuurd door 
een Creation Care mandaat. Er is veel water bespaard en daarmee beschikbaar gesteld voor menselijke 
consumptie, wat qua volume gelijk staat aan de inhoud van veel Olympische zwembaden. Tevens 
werd er een vermindering bereikt van de hoeveelheid elektrische en thermische (stoom) energie die in 
de fabrieken wordt gebruikt. Het schoonmaken van de rivieren in Bangladesh blijft een enorme 
uitdaging, maar het afnemen van de uitstroom van vervuild water uit zoveel fabrieken bereikt door 
tussenkomst van Creation Care van Reed Consulting Bangladesh Ltd heeft bijgedragen aan schonere 
rivieren.63 

4.6 Een oproep tot actie en toerusting  
Dit document is een oproep tot actie. Het is een oproep tot actie voor vermogensscheppers om de 
leiding te nemen bij de zorg voor de schepping, om hoop terug te brengen in het debat over 
milieubeheer. Het is een oproep tot samenwerken met alle mensen van goede wil om zo voor ons 
gemeenschappelijke huis te zorgen. Het is een oproep tot het organiseren wetenschappers en scheppers 
van rijkdom om samen te werken bij het bieden van oplossingen voor milieuproblemen als onderdeel 
van holistische transformatie. Het is een oproep om praktische richtlijnen te geven om 
vermogensscheppers te helpen bij het runnen van hun bedrijf en rentmeesters te laten zijn, ook in hun 
privéleven. Hoewel er een schat aan meetprotocollen, milieutoolkits en middelen bestaat, vereisen ze 
consolidatie, vereenvoudiging en heroriëntatie op een creatief rentmeesterschapsmodel. Ten slotte 
moeten vermogensscheppers doen waar ze goed in zijn: innoveren en produceren, met 
milieuoplossingen die gevolgen hebben voor het Koninkrijk, met sociale waarde, en die financieel 
duurzaam zijn, met de hulp en steun van ons allemaal. 

5.0 Leeslijst 
De auteurs zijn het niet eens met alle stellingen die in elk van de hieronder gepresenteerde publicaties 
worden gepresenteerd, maar vonden alle meningen overtuigend, zelfs in de weinige gevallen waarin de 
meningen in tegenstelling waren tot die van hen zelf. 
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5.1 Self-directed audit  
Het onderstaande voorbeeld geeft een eenvoudige maatstaf om de milieuprestaties te beoordelen. Deze 
eenvoudige lijst combineert kwalitatieve vragen met risicobeoordeling, waarbij aanpassingen kunnen 
worden doordacht en toegepast om milieurisico's te verminderen. Een meer grondige statistiek dan de 
auteurs hebben toegepast in projecten is de Global Footprint-benadering.64 

5.1.1 Motieven  
Enkele kern (Bijbel) teksten: 

De aarde is van de Heer (Psalm 24: 1)  

De schepping is goed Genesis (1: 9b)  

Wij zijn de goede rentmeesters Genesis (1:28)  

Zorg voor de schepping. Vragen voor de ondernemer – onderneming 
1. Is er een bewuste inzet om het milieubewustzijn te vergroten en milieuschade door 

bedrijfsactiviteiten te verminderen?  
2. Is er een plan om afval te verminderen door efficiënter gebruik van inputs, hergebruik, 

terugwinning en recycling?  
3. Kennis van de levenscyclus - bewust of op zijn minst intuïtief begrijpen van de invloed. 

Bekijk de bijgevoegde tekening en loop door de levenscyclus van het bedrijf.  
4. Kent u de supply chain? Is deze stabiel? En duurzaam?  
5. Is het bedrijfsterrein een rommeltje? Zo ja, welke onmiddellijke en corrigerende maatregelen 

zullen worden genomen? Wanneer, en door wie?  
6. Is er zichtbare of vermoedelijke verontreiniging van lucht, water of land? Zo ja, welke directe 

en corrigerende maatregelen zullen er worden genomen? Wanneer, en door wie?  
7. Risicobeheer: Zijn er milieurisico's die zeer waarschijnlijk zijn en grote consequenties hebben 

die meteen moet worden aangepakt?  
8. Zakelijke kansen. Zijn er binnen uw corebusiness  ecologische passende zakelijke kansen die 

de omgeving van de stad en / of de natuur zou verbeteren? 

God heeft ons naar Zijn beeld gemaakt om creatief te zijn. Wat voor moois creëer je door jouw 
bedrijf? Laat het ons weten: info@businessasmission.nl 
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6.0 Sustainable Development Goals in Bijbels perspectief 
 

 

 

Appendix 
 

Consultation on Wealth Creation (CWC): Background and Context. 

The CWC was not just an event. The Consultation held in Thailand, in March 2017, was a part of a 
consultative process, which in turn is part of broader, longer, and on-going conversations related to 
issues like the church, business, poverty, wealth creation, and missions.  

Therefore, it is important to understand the background and context of each CWC report. They are 
important pieces of a bigger puzzle. To understand the picture that is emerging, as we put the pieces 
together, one needs to see some of the other key pieces. 

The CWC is yet another outcome of the historic commitments adopted in the Lausanne Covenant of 
1974. Here, while committing themselves to the importance of evangelism, evangelicals also 
expressed repentance for ‘having sometimes regarded evangelism and social concern as mutually 
exclusive’. Wealth creation for the economic betterment of our world is one of those neglected social 
concerns; and it is this that the CWC addresses. 



 

All CWC participants were presented with a list of required reading. These readings all related to the 
CWC assignment of exploring the Role of Wealth Creation in Holistic Transformation of People and 
Societies. 

The CWC was partly a follow up of the Lausanne Global Consultation on Prosperity Theology, Poverty 
and the Gospel held in April 2014. Thus, all needed to be familiar with the Atibaia Statement: 
https://www.lausanne.org/content/statement/atibaia-statement (more information below).  

The Lausanne Global Consultation on Wealth Creation was in collaboration with BAM Global, and 
thus some of its work and reports were included in the required reading. 

‘Why Bother with Business as Mission’, by Mats Tunehag  

http://matstunehag.com/wp-content/uploads/2011/04/Why-Bother-with-Business-asMission-v-18-
April-2017.pdf  

The executive summaries of three BAM Think Tank Reports 

• Biblical Foundations for Business as Mission http://bamglobal.org/report-biblical/  

• Business as Mission and the end of Poverty http://bamglobal.org/report-bop/ 

 • Business as Mission in Haiti http://bamglobal.org/report-haiti/  

CWC is linked with three other global consultations that dealt with similar issues, held 2004, 2009, 
and 2014. 

The Lausanne BAM Issue Group. 

The first BAM Global Think Tank was held under the auspices of Lausanne. The Business as Mission 
Issue Group worked for a year, addressing issues relating to God’s purposes for work and business, 
the role of business people in church and missions, the needs of the world and the potential 
response of business. It summarized its findings in the BAM Manifesto (2004). Here are a few 
excerpts, to illustrate a growing consensus among leaders that wealth creators are called by God to 
serve in business. 

 

• We believe that God has created all men and women in His image with the ability to be creative, 
creating good things for themselves and for others—this includes business. 

• We believe in following in the footsteps of Jesus, who constantly and consistently met the needs of 
the people he encountered, thus demonstrating the love of God and the rule of His kingdom. • We 
believe that the Holy Spirit empowers all members of the Body of Christ to serve, to meet the real 
spiritual and physical needs of others, demonstrating the kingdom of God. 

• We believe that God has called and equipped business people to make a Kingdom difference in and 
through their businesses. 

• We believe that the Gospel has the power to transform individuals, communities and societies. 
Christians in business should therefore be a part of this holistic transformation through business. 



 

• We recognise the fact that poverty and unemployment are often rampant in areas where the name 
of Jesus is rarely heard and understood. 

• We recognise that there is a need for job creation and for multiplication of businesses all over the 
world, aiming at the quadruple bottom line: spiritual, economical, social and environmental 
transformation. 

• We recognise the fact that the church has a huge and largely untapped resource in the Christian 
business community to meet needs of the world—in and through business—and bring glory to God in 
the market place and beyond. 

• See also BAM Manifesto:  

http://matstunehag.com/wp-content/uploads/2011/04/BAM-MANIFESTO-2.pdf 

Wheaton Consultation 

A global consultation on Business as Integral Calling was held in Wheaton, Illinois in October 2009. It 
brought together leaders from the realms of business, non-profit organizations, and Christian 
ministry with theologians and academic leaders in business, economics, and missions. Excerpts from 
the Declaration:  

Lamentations 

• We lament that the church and business itself have undervalued business as a vehicle for living out 
Christ’s calling, and have relied excessively on non-profit approaches that have resulted in 
dependence, waste, and an unnecessary loss of human dignity. 

Celebration of Faith and Hope 

• We celebrate the growing movement of people seeking to be used by God and to deploy business 
economic activity for God’s Kingdom. 

• Business can create value, provide the dignity of work, and transform communities by improving 
livelihoods. 

• Business can be an integral calling to proclaim and demonstrate the Kingdom of God by honoring 
God, loving people, and serving the world. 

• Business can also provide a powerful opportunity for the transformation of individuals to achieve 
their full potential for creativity and productivity and to flourish and experience a life of abundance 
as envisioned by the Kingdom of God. 

• Business can be used to help restore God’s creation from its degraded state. 

• It is our deep conviction that businesses that function in alignment with the core values of the 
Kingdom of God are playing and increasingly should play an important role in holistic transformation 
of individuals, communities and societies. 

• See also Wheaton Declaration: http://matstunehag.com/wp-content/uploads/2017/05/Wheaton-
Declaration.pdf  



 

Atibaia Consultation 

Wealth creation and distribution were discussed as part of the Lausanne Global Consultation on 
Prosperity Theology, Poverty and the Gospel held in Atibaia, Brazil in 2014. The consultation 
affirmed that sharing wealth is good and biblical, but wealth distribution is too often our main 
response to meeting peoples’ needs. It identified the need to seek increasingly to understand how 
businesses can bring solutions to global issues, including poverty and human trafficking. The notion 
of simplicity as a universal value was also challenged, and needed to be addressed further. 

The Atibaia Statement is quite long, but here are a few excerpts related to wealth creation, business 
and the poor.  

• Christians are called not only to give and share generously, but to work for the alleviation of 
poverty. This should include offering alternative, ethical ways, for the creation of wealth and the 
maintenance of socially-responsible businesses that empower the poor and provide material benefit, 
and individual and communal dignity. This must always be done with the understanding that all 
wealth and all creation belong first and foremost to God.  

• We acknowledge that, in the global market economy, one of the most effective tools for the 
elimination of poverty is economic development, and yet evangelicals have often failed to promote 
value-driven business solutions to poverty.  

• How can we more effectively work for the establishment of creative, ethical, and sustainable 
business endeavors in the fight against poverty? 

• See also Atibaia Statement: https://www.lausanne.org/content/statement/atibaiastatement 

 

 


