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De decennia lange strijd tussen de Tamil Tijgers en 
de nationale regering van Sri Lanka eindigde in 2009 
toen de Tamil Tijgers zich gewonnen gaven. Door de 
strijd konden veel kinderen hun school niet afmaken. 
Job Booster ondersteunt jongeren in zulke omstandig
heden in hun weg naar een inkomen. In 2008 keert 
Shangar samen met zijn familie terug naar hun huis in 
Kokkadichcholai (OostSri Lanka). Het gezin woonde 
acht jaar ergens anders. ‘Zonder diploma’s kon ik 
moeilijk een baan vinden. Daarom werd ik dagloner.’ 
Shangar vindt een baan als assistenttimmerman. Hij 
verdient 1.000 roepies (4,22 euro) per dag, maar er is 
niet elke dag werk. 

TEKORT AAN VAKMENSEN
Ondanks de coronacrisis wordt er veel gebouwd in 
Sri Lanka en is er een groot tekort aan vakmensen. 
De bouw is één van de sectoren waarin Job Booster 
jongeren wil ondersteunen op hun weg naar een in
komen. We bieden jongeren een training en koppelen 
hen aan een baan.

Ook Shangar volgde een training. ‘Zij hielpen me met 
de technische training en leerden me hoe ik mijn baan 
kan behouden.’ Het vasthouden van een baan is voor 

veel jongeren een 
uitdaging. Tijdens 
trainingen is hier 
aandacht voor. Ze 
leren bijvoorbeeld 
over (Bijbelse) 
normen en waar
den en sociale 
vaardigheden.

DUBBELE BAAN
‘Mijn werkervaring hielp me de lessen goed te begrij
pen. Ik kon mijn ervaring verbinden met de theorie. 
Tijdens de stage kon ik de nieuwe theorie in de prak
tijk brengen.’ Inmiddels heeft Shangar een dubbele 
baan als timmerman en assistentuitvoerder. Daarmee 
verdient hij tussen de 60.000 en 70.000 roepies (253
295 euro) per maand. Zijn ambitie reikt verder: ‘Ik 
heb me ingeschreven voor een technische opleiding. 
Met dat certificaat kan ik doorleren voor mijn diploma 
civiele techniek. Ik wil uitvoerder worden en een voor
beeld zijn voor andere jongeren in ons dorp.’ 

Lees het volledige verhaal met Shangar: 
www.woordendaad.nl/shangar

‘Het was niet mijn schuld dat ik mijn opleiding moest stoppen.’ 
Shangar Ganesh (35 jaar) is slachtoffer van de burgeroorlog die 
op Sri Lanka woedde. Het gezin waarin Shangar opgroeide moest 
vluchten, waardoor hij zijn school niet kon afmaken. Werk vinden 
zonder diploma is lastig.

VAN DAGLONER TOT 
ASSISTENT-UITVOERDER

COLUMN

Door: Rudolf Mulderij (eindredacteur)
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THEMA: WERK EN OPLEIDING

Hét verschil

Voor jezelf kunnen zorgen, geeft zelfvertrouwen. 
Misschien is dat voor u wel een belangrijke reden 
geweest om te gaan ondernemen. Zelf de regie 
voeren geeft een gevoel van onafhankelijkheid. 
Door te ondernemen, worden allerlei talenten 
aangesproken en ontwikkeld. En werk opent 
deuren naar een volwaardige deelname aan de 
maatschappij. Toch is dit lang niet voor iedereen 
weggelegd. Niet in Nederland, maar zeker ook 
niet in de landen waar Woord en Daad werkt. 

Daarom zet Woord en Daad zich in voor werk 
en inkomen voor kwetsbare groepen. Dat begint 
met een goede vakopleiding, maar een diploma is 
niet het eindstation. De afgelopen jaren volgden 
we tientallen jongeren na het afronden van hun 
vaktraining. Hoe ziet hun leven er nu uit? Maakte 
hun vakopleiding het verschil? U leest erover in 
deze editie.

Toch kunnen we niet zeggen dat een 
 vakopleiding hét verschil maakt. Met Psalm 
90 bidden we: ‘En bevestig Gij het werk onzer 
handen over ons, ja, het werk onzer handen, be
vestig dat.’ Dat maakt verschil en geeft blijvende 
waarde. Zelfstandigheid in afhankelijkheid van de 
Schepper.

Roeland van Everdingen, Accountmanager 
bedrijven en vermogensfondsen
06 1296 1049 / r.vaneverdingen@woordendaad.nl

EN SHANGAR’S AMBITIE GAAT VERDER

www.woordendaad.nl/ondernemers
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5 JAAR LATER: 
WAT LEVERDE EEN 
VAKOPLEIDING OP?

Tussen 2016 en 2020 deden we onderzoek naar 
deze vraag. In vier landen, Bangladesh, Burkina 
Faso, Colombia en Ethiopië, werden tien jonge
ren geselecteerd. Jaarlijks zochten we hen op 
om te zien hoe hun leven veranderde en of ze 
hun dromen bereiken. In 2020 werden de laatste 
interviews afgenomen en kunnen we conclusies 
trekken. 

40 DEELNEMERS, 4 LANDEN
‘Dankzij vakonderwijs kreeg ik genoeg technische 
vaardigheden, meer zelfvertrouwen en het gaf me 
een goed salaris!’ vat Dagne Amare samen. Ze is 
niet de enige. Bij veruit de meeste deelnemers aan 
het onderzoek had het vakonderwijs een posi
tieve impact op hun leven. Op twee jongeren na, 
waarvan er één ging studeren aan de universiteit, 
hebben alle jongeren een inkomen. 

Aan het begin van het onderzoek werden veertig 
deelnemers uit vier landen geselecteerd. Deze 
veertig deelnemers volgden allemaal vakonderwijs 
via een partner van Woord en Daad. De deel
nemers werden vijf jaar lang met open en gesloten 
vragen bevraagd naar hun situatie. In het laatste 
jaar (2020) namen nog 34 jongeren deel aan het 
onderzoek. De resultaten van vijf jaar interviews 
geven veel inzicht in de impact van vakonderwijs. 

VEEL ONDERNEMERS
In 2018 had 84 procent van de geïnterviewden 
een baan. Twee jaar later was dat percentage 
toegenomen tot 94 procent. Concreet betekende 
dit in 2020 dat van de geïnterviewden 32 een baan 
hadden, één niet en één volgde een universitaire 
studie. De meeste jongeren werken in een sector 
waar ze voor zijn opgeleid. 

‘Ik ben tevreden met mijn werk, want: het is mijn 
eigen garage. Mijn inkomen is flink gestegen. Ik 
heb daardoor status binnen de lokale gemeen
schap’, zo vertelt Mithun Sarker uit Bangladesh. 
Het is opvallend dat in bijna alle landen de 
geïnterviewden in meerderheid een eigen bedrijfje 

hebben. In de meeste reguliere vakopleidingen, 
waarvan de curricula door de overheid wordt 
vastgesteld, komt ondernemerschap nauwelijks 
aan bod. 

COMBINATIE WERK EN GEZIN
Van de vrouwen startte 77 procent een bedrijf.
Dat is veel meer dan onder de mannen, waar 47 
procent een onderneming begon. Eén van de 
verklaringen is dat de zelfstandigheid van een 
eigen bedrijf de vrouwen gelegenheid biedt hun 
werk en met hun verantwoordelijkheden in het 
gezin te combineren. Zo vertelt Véronique Tebda 
uit Burkina Faso dat ze het rustiger aan doet met 
haar tegelbedrijf en ze zich meer richt op de zorg 
voor haar kinderen. ‘Als de kinderen groter zijn, wil 
ik weer meer tijd in het tegelzetten steken.’

Met de jaren raakte de geïnterviewden ook steeds 
meer tevreden met hun inkomen. In 2017 was dat 
maar 33 procent van de oudstudenten. In 2020 
was dat percentage gestegen naar 62 procent. 
Tegelijk werden niet alle dromen gerealiseerd. 
Jacques Kabore uit Burkina Faso droomde in 2016 
van een eigen installatiebedrijf met werknemers. 
Na zijn opleiding vond hij snel een baan en begon 
hij met sparen, maar in 2018 wordt Jacques werk
loos. Hij heeft niet genoeg geld om te investeren 

Een auto? Een baan? Trouwen? Een onderneming starten? Waar 
droomde u van toen u jong was? De dromen van Nederlandse jongeren 
verschillen niet zo veel van de dromen van jongeren in het Zuiden. Het 
Werk en Opleiding-programma ondersteunt jongeren om in ieder geval 
de droom van werk of een onderneming te verwezenlijken. Maar maakt 
een vakopleiding echt verschil?

Door: Jesse Westerbeke (redacteur)

ONDERZOEK ‘MAAKT VAKOPLEIDING VERSCHIL?’ AFGEROND

Kansarme jongeren verbinden met de 
arbeidsmarkt, hoe doe je dat? Via een 
Job Booster-kantoor natuurlijk. Daarom 
bestaat sinds 2019 Job Booster BV. Via 
deze onderneming starten we in Woord 
en Daadprojectlanden, zoals India, Tsjaad 
en de Filipijnen, een lokaal kantoor dat de 
duurzaam heid van de projecten garandeert. 

Victor van der Linden, directeur van de onderneming: ‘Jonge werk
zoekenden verbinden met de arbeidsmarkt, en hen ondersteunen in 
het opzetten en uitbouwen van hun eigen bedrijfjes is het doel. We 
bieden diensten aan werkzoekenden aan, zoals het schrijven van een 
businessplan en verschillende trainingen. En we bieden diensten aan 
werkgevers aan om geschikt personeel te vinden.’

Vernieuwende aanpak
Vooral op dat gebied is nog een slag te slaan, vertelt Van der Linden. 
‘Onze lokale Job Boosterkantoren hebben beter zicht op de lokale 
markt. De bedrijfsmatige aanpak is vernieuwend: we luisteren naar 
wat werkgevers nodig hebben en hopen dat we daardoor veel beter 
het gat kunnen dichten tussen het vakonderwijs en de arbeidsmarkt.’
Job Booster BV is de nieuwste doorontwikkeling van het Job Booster
concept. ‘Op dit moment moeten we nog investeren in de lokale 
kantoren, ook omdat we inclusief willen zijn. We vragen de jongere 
een financiële bijdrage die jongeren uit alle lagen van de samenleving 
kunnen betalen. Maar de inzet is dat deze lokale kantoren zich binnen 
afzienbare tijd zelf kunnen bedruipen’, aldus Van der Linden. 

Deel uitmaken van het Job Booster netwerk 
Het jonge bedrijf heeft flinke ambities. Zo komen er binnenkort 
kantoren in Burkina Faso en Benin. En er staan daarna nog wel vijf, 
zes landen op de planning. Van der Linden: ‘We zoeken altijd nieuwe 
donoren die via de Job Boosterprojecten van Woord en Daad willen 
bijdragen aan inkomen voor jongeren.’

in gereedschap waarmee hij een onderneming kan 
starten. Als we Jacques in 2020 opzoeken, heeft hij 
weer werk als elektricien, maar is zijn droom van 
een eigen bedrijf nog niet uitgekomen.

MEER ONDERNEMERSCHAP
Als Woord en Daad realiseerden we ons in 2018 
dat we een aantal uitdagingen waar Jacques 
tegenaan loopt wel kunnen aanpakken. In veel 
vak opleidingen is bijvoorbeeld ondernemerschap 
een klein onderdeel van de lessen, terwijl een groot 
aantal jongeren aangeeft ondernemer te willen 
worden. Met het Job Boosterconcept stimu

leren we ondernemerschap onder jongeren en 
begeleiden we hen bij het starten van een bedrijf. 
Ook bieden we aanvullende vak en ondernemer
schapstrainingen aan waarmee de jongeren zich 
kunnen specialiseren in hun vakgebied. Deze korte 
cursussen worden afgestemd op ontwikkelingen in 
de markt. Zo zijn er bijvoorbeeld in Burkina Faso 

duizenden jongeren getraind in het aanleggen van 
zonneinstallaties.

GUNSTIG ONDERNEMERSKLIMAAT
Met het Job Boosterconcept pakken we ook grote 
uitdagingen aan die spelen op de arbeidsmarkt. 
Jacques merkt terecht op dat hij geld nodig heeft 
om te investeren, maar banken vinden de risico’s te 
groot om deze jongeren een lening te geven. Dat 
remt de jongeren bij het succesvol ondernemen. 
Vanuit Job Booster gaan we in gesprek met de 
lokale banken om eventuele risico’s te verkleinen 
zodat jongeren wel een lening kunnen krijgen. 

Ook bouwen we vanuit deze aanpak aan een goed 
netwerk met de overheid en bedrijven, waarin we 
de uitdagingen voor de jongeren aankaarten. Het 
contact met werkgevers is belangrijk om de trai
ningen naadloos te laten aansluiten op de vraag uit 
de arbeidsmarkt. Bij de overheid brengen we fac
toren die jongeren remmen in hun succes ter tafel 
en lobbyen we voor een gunstig ondernemerskli
maat voor deze startups. Want ons doel is niet een 
jongere met een vakdiploma, maar een jongere met 
een waardig inkomen.

Lees het volledige rapport op: 
www.woordendaad.nl/vakonderwijsmaaktverschil

‘Mijn inkomen is  
flink gestegen.  
Ik heb daardoor 
status binnen de 
gemeenschap.’ 

‘94% van de 
jongeren heeft werk.’ 

Verbinden met de arbeidsmarkt 
als businessmodel

Raju Sheikh uit Bangladesht

Mithun Sarkar uit Bangladesh

Shetu Mistry uit 
 Bangladesh

Victor van der Linden
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In deze rubriek laten we een betrokken ondernemer of mede werker 
van een vermogensfonds aan het woord en leggen we hem of haar 
zowel een dilemma als een thema-gerelateerde stelling voor.

5

De tuin bouwen betekent hem 
bewerken, met de bedoeling hem 
om te vormen, te ontwikkelen en 
te verrijken. Met andere woor
den: een meerwaarde te creëren. 
De tuin bewaren betekent hem 
bewaken en beschermen. Arbeid 
is, ondanks het zware karakter 
ervan, geen straf die de mens
heid is opgelegd als gevolg van 
de ongehoorzaamheid van Adam 
en Eva. Bovendien moet in dit 
verband worden opgemerkt dat 
het begrip ‘werk’ dateert van vóór 
de zondeval (Gen. 3). Arbeid is een 
zegen, een bron van verrijking, 
van persoonlijke trots en vervul
ling. Bovendien is het een manier 
om God te verheerlijken, Die de 
mens deze gunst heeft geschon
ken. Werk voedt (2 Thess. 3:10b), 
verrijkt (Gen. 31:6,7,9), bevrijdt (2 
Thess. 3:8b), bloeit (Deut. 8:1213), 
verheerlijkt God (2 Thess. 3:12), 
en zo zijn er nog meer deugden te 
noemen.

God wil dat de mens ondernemer 
is, bouwer, arbeider, in staat om 
op verschillende plaatsen inkomen 
te zoeken voor zijn welzijn. God 
heeft niet bedoeld dat de mens 
in sloppenwijken zou wonen of 
in middelmatigheid zou leven. Hij 
heeft veeleer gewild dat mensen 
door te werken Zijn genade erva
ren door middel van de wetten van 
vermenig vuldiging en vermeer
dering. God biedt rijkdom niet als 
manna dat de mens toevalt. Daar
mee voorkomt Hij dat de mens in 
luiheid vervalt. Het is onder andere 
om deze reden dat Hij het manna 
en de kwartels slechts bij één 
gelegenheid, de doortocht door de 
woestijn door het volk Israël, liet 
vallen en dat Hij de mens verbood 
ze op te slaan (Ex. 16:19). De 
apostel Paulus schrijft: ‘Want ook 
toen wij bij u waren, hebben wij u 
dit bevolen, dat, zo iemand niet wil 
werken, hij ook niet ete.’ 
 (2 Tess. 3:10).

Jezus is zeer streng tegen de rijke 
dwaas (Luc. 12:1621) die een 
schat voor zichzelf verzamelt, en 
niet rijk is in God. Je kunt werken 
zonder aan anderen te denken, 
alleen maar om de rest van je leven 
winstgevend te zijn, maar wie 
heeft daar baat bij? Echte rijkdom, 
zo leert de Bijbel ons, is werken 
voor anderen, en proberen een 
wereld te scheppen die een beetje 
broederlijker is, zoals God het wil.

Vandaag de dag vinden veel men
sen over de hele wereld, vooral 
jongeren, vrouwen en kwets
bare mensen, het erg moeilijk 
om toegang te krijgen tot werk, 
om te werken en in hun levens
onderhoud te voorzien, zoals in 
de Bijbel staat (Gen. 3:19). Door 
werk gelegenheids en opleidings
projecten te steunen, helpen wij 
anderen om hun door God gege
ven opdracht te vervullen.

Moge de God van alle genade het 
werk van uw handen zegenen!

IN GESPREK MET...
KAREL BARTH, MEDE- EIGENAAR 
BARTH GROEP
Door: Tera Voorwinden (redacteur)

DE BARTH GROEP BIEDT RUIMTE AAN JONGEREN 
OM TE LEREN 
Sinds 2018 ondersteunt Barth Groep verschillende 
projecten bij Woord en Daad. Dit is onder andere Drops 
for Crops. Met de Regio Ondernemers Groot  Rotterdam 
is Barth Groep ook betrokken bij projecten Water 
voor  Shalla en de opbouw van een markt met sanitaire 
 producten in Bangladesh. ‘Altijd met de gedachte dat 
we met name jonge mensen een kans op een beter 
leven  geven. Een doorvertaling van wat we binnen onze 
eigen organisatie ook proberen te bewerkstellingen,’ 
vertelt Karel Barth, medeeigenaar van Barth Groep in 
 ’sGravendeel. 

Barth Groep bestaat uit een breed scala aan technische 
specialismen op het gebied van installatietechniek, 
machinebouw en automatisering. ‘Samen met onze vak
mensen ontzorgen we klanten en realiseren we techniek 
met een glimlach. Daarnaast dragen we, als erkend leer
werkbedrijf, bij aan de groei en ontwikkeling van jonge 
mensen. Dit doen we door jongeren en zijinstromers de 
ruimte te bieden om intern een vak te leren, van mon
teurs tot engineers.’

WERKEN AAN DE TOEKOMST
Als erkend leerwerkbedrijf ziet Karel leerlingen groeien 
als persoon en in hun vak. ‘Op deze manier is Barth 
Groep niet alleen maar een leerwerkbedrijf. We bieden 
een leerplek voor nu, maar ook een potentiële werkplek 
voor de toekomst. Jonge mensen krijgen de kans om 
hun talenten te ontwikkelen, door te leren van onze 
ervarings deskundigen uit het werkveld’. 
‘Het opleiden van jonge mensen vraagt natuurlijk de 
nodige tijd en energie, maar dat is het meer dan waard. 
We focussen niet alleen op professionele ontwikkeling, 
maar zeker ook op persoonlijke, emotionele, sociale 
en  intellectuele vaardigheden. Zodat ze alle benodigde 
handvatten krijgen. Dit zijn onderwerpen waar volgens 

ons ieder bedrijf aandacht aan zou moeten besteden.’
‘Door onze bijdrage te leveren aan belangrijke projecten 
zoals Water voor Shalla en Drops for Crops kunnen we 
de uitvoering van deze projecten ondersteunen, en tege
lijkertijd ook voor deze jonge mensen het verschil maken’, 
legt Karel uit.  
 

KENNIS EN ERVARING
We leggen Karel de volgende stelling voor: Het onder
wijs in Nederland is vaak te theoretisch, er moet meer 
aandacht zijn voor leerwerktrajecten. ‘Hier ben ik het 
volledig mee eens. Ervaring en kennis van de praktijk is 
in de technische sector ontzettend belangrijk. Wan
neer bijvoorbeeld engineers en projectleiders de nodige 
praktijkervaring hebben, kunnen ze hun werk veel beter 
uitvoeren. Met name bij de ondersteuning van collega’s 
in het werkveld.’

Als dilemma denkt Karel na over de volgende casus: Er 
zijn twee geschikte kandidaten voor een vacature. De 
één heeft geen werkervaring, wel een goede opleiding. 
De andere heeft geen relevant diploma, wel enkele jaren 
ervaring. Wie wordt de nieuwe collega? Karel: ‘Beide 
kandidaten hebben in dit geval wat ons betreft evenveel 
kans. Past hij of zij binnen de Barthcultuur? En kan hij 
of zij kennis en ervaring omzetten in een praktische 
aanpak? Welke kandidaat we zullen aannemen hangt dan 
met name af van de instelling en zijn of haar motivatie.’ 

EEN GODDELIJKE 
OPDRACHT EN ZEGEN
In Genesis 2:15 gaf God de mens in de hof 
van Eden een dubbele opdracht, namelijk 
de tuin te ‘bouwen’ en te ‘bewaren’. 

BEZINNING

P hilippe Akpaki
PROJECTMANAGER AGRIJOB 

BOOSTER BENIN

WERK EN OPLEIDING

ONTWIKKELEN 
NDERNEMEN‘IK WIST NIET WAT 

CONCURRENTIE WAS’
‘Tijdens de training leerde ik de sterke en zwakke kanten van mijn 
concurrenten zien,’ vertelt Honore (25 jaar) uit Tsjaad. In 2019 
opende hij zijn kleine naaiatelier aan een smal straatje. Voor die tijd 
werkte hij vanuit huis, maar na de training ondernemerschap die hij 
via Job Booster volgde, was zijn zelfvertrouwen gegroeid en opende 
hij een eigen onderneming. 

Honore is zeker niet de enige kledingmaker in de hoofdstad van 
Tsjaad. Wat onderscheidt hem van andere kleermakers? ‘Het is 
belangrijk hoe je de klanten ontvangt, dat je snel werkt en dat je 
afspraken nakomt. Ik geef de klanten extra aandacht en als ik zeg dat 
de kleren over twee dagen klaar zijn, dan is dat ook zo.’ Dat betekent 
wel dat de jonge kleermaker soms tot in de nacht door moet werken, 
maar dat doet hij liever dan zijn klanten teleurstellen.

Lees meer over Honore op: www.woordendaad.nl/jbchad

‘Jonge mensen 
krijgen de kans om 

hun talenten te 
ontwikkelen.’ 
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GROEISPECIALIST 
VAN IPEREN 100 JAAR

Door: Hannah Neele (communicatiemedewerker)

GEFELICITEERD! HONDERD JAAR VAN 
IPEREN. WAT IS HET VOOR BEDRIJF?
‘We zijn een bedrijf dat zich helemaal richt 
op het voeden, versterken en beschermen 
van gewassen. Dat doen we al sinds 1921. 
We zijn een uniek bedrijf, omdat wij ons 
onderscheiden op ons (groei)specialisme, 
in de volle breedte van de agrarische sector. 
Ons vak begint zodra het zaadje kiemt en 
loopt door tot aan de oogst van de gewas
sen. We werken bij Van Iperen met 250 be
vlogen collega’s in een branche die steeds 
uitdagender wordt. De boeren en tuinders 
hebben te maken met veel strenge wet en 
regelgeving. Nederland bevindt zich in deze 
markt wel aan de top: de standaard voor 
het schoon en veilig produceren van groen
ten, fruit en bloemen is hoog.’

VAN IPEREN IS EEN ECHT FAMILIEBE-
DRIJF. U NAM HET STOKJE OVER VAN 
UW VADER EN HIJ VAN ZIJN VADER. 
HOE KIJKT U TERUG OP DE AFGELOPEN 
HONDERD JAAR?
‘Ik ben zelf veertig en ben ook al bijna mijn 
hele leven betrokken bij het bedrijf. Maar 
als werknemer werk ik hier nu 21 jaar. Toen 

het bedrijf aan het begin van de vorige eeuw 
werd opgericht, volgde er een stabiele pe
riode van gestage groei. Maar toen mijn va

der het in 1986 van mijn opa overnam, ging 
het echt niet goed met het bedrijf. Daarom 
heeft hij toentertijd een doorstart gemaakt. 
In 2000 kreeg ik zelf een baan bij Van Iperen. 
De afdeling verkoop werd mijn plek. Be
drijfsmatig werd de groeicurve steeds steiler, 
mede doordat we ook de groothandel gingen 
bedienen. De achter liggende jaren hebben 
we ook nog een aantal overnames gedaan.’

‘Het was altijd hard werken, maar het werk 
werd ook echt gezegend. Dat ontslaat ons 

niet van de plicht om ons best te doen. 
Dat is iets wat ik graag benadruk richting 
 collega’s. En ook heel belangrijk: behandel 
anderen zoals je zelf behandeld wilt wor
den. Zo  willen we hier met elkaar omgaan.’

WAT IS EEN BIJZONDER HOOGTEPUNT 
UIT UW TIJD BIJ VAN IPEREN?
‘Het belangrijkste moment voor mij was die 
keer dat mijn vader aan mij vroeg: wil jij het 
familiebedrijf voortzetten? Er zijn perio
des geweest van ups en downs. In 2014 
bijvoorbeeld, toen één van onze grootste 
klanten failliet ging. Er stond nog erg veel 
geld open. Toen deze klant failliet ver
klaard werd, dachten we dat de gevolgen 
énorm zouden zijn. Maar door alle klanten 
(eindverbruikers) die we erbij kregen, was 
dat financiële gat met een jaar gedicht. Aan 
de voorkant zag ik een enorme berg, maar 
achteraf bezien was het nog niet eens een 
hobbeltje.’

DIT JUBILEUMJAAR STAAT ER SLECHTS 
ÉÉN CADEAU OP HET VERLANGLIJSTJE 
VAN UW BEDRIJF, KUNT U DAAR MEER 
OVER VERTELLEN?

Een eeuw oud. Voor Van Iperen 
is het dit jaar zo ver. Het bedrijf 

viert haar 100-jarig bestaan. 
Een bijzondere verjaardag! De 
geplande feestelijkheden rond 
het jubileum kunnen vanwege 

huidige maatregelen niet 
doorgaan, maar vieren doen ze 
het alsnog. Directeur Dirk-Jan 

Bakker vertelt in zijn kantoor op 
de hoofdvestiging in Westmaas 

over de geschiedenis van het 
bedrijf én over een bijzonder 

verjaardagscadeau op het 
verlanglijstje van Van Iperen.

‘Ik ken Woord en Daad natuurlijk al sinds de basis
school en als gezin deden we ook mee aan het 
sponsorprogramma. Ons bedrijf steunt jaarlijks 
verschillende goede doelen, waar Woord en Daad 
er één van is. Omdat we dit jaar ons 100jarig jubi
leum vieren, willen we graag iets bijzonders doen 
en ons extra verbinden aan een goed doel. Bij een 
gelegenheid als een jubileum willen bedrijven en 
relaties vaak wat geven, maar ja, we hebben al van 
alles. Voor de mensen die toch graag iets willen 
geven, hebben we bedacht dat we een Woord en 
Daadproject willen steunen. Dus in plaats van 
cadeaus vragen we donaties voor het AgriJob 
Boosterproject in Benin. Uiteindelijk is dit veel 
dankbaarder. Woord en Daad is een organisatie die 
de Bijbelse boodschap een plek geeft in het werk. 
Zo steek ik zelf ook in elkaar. Door je doen en laten 
probeer je je als christen te onderscheiden.’ 

GEEN FYSIEK CADEAU DUS, MAAR DONATIES 
VOOR BENIN. WAAROM HEEFT U SPECIFIEK 
DIT PROJECT UITGEKOZEN?
‘Woord en Daad heeft verschillende agriprojecten. 
Leuk, want dat is ook onze branche. Het is eigenlijk 
heel simpel gegaan: ik heb op de website gezocht 

naar projecten die mij aanspreken en die bij ons 
bedrijf passen. Ik kende AgriJob Booster Benin nog 

niet, maar ik vind het een erg mooi project. Wij 
zijn groeispecialist en de jongeren in Benin worden 
in dit project opgeleid om zelf groeispecialist te 
worden. Een mooie combinatie!’

WAT SPREEKT U AAN IN DIT PROJECT?
‘De sector natuurlijk en het feit dat het om jonge 
mensen draait. Wie de jeugd heeft, heeft de toe
komst. Als je jonge mensen naar een hoger niveau 
tilt, gaat er van alles borrelen en bruisen.
De meeste producten die wij verkopen kun je op 
iedere straathoek kopen. Maar de kunst is om 
onder de juiste omstandigheden goede maatrege
len te nemen en de juiste producten toe te passen. 
Wij bezitten de kennis over het juiste gebruik van 
de middelen. Als telers producten goed inzetten, is 
dat beter voor hun gezondheid, het milieu en hun 
portemonnee. Ik zou het op termijn heel leuk vin
den om onze specialisten hun kennis te laten delen 
met de mensen in Afrika. Hoe mooi als we die ken
nis breder inzetten dan alleen in Nederland?’

HEEFT U BINNEN HET BEDRIJF OOK SPECIALE 
AANDACHT VOOR HET OPLEIDEN VAN JONGE-
REN, ZOALS IN HET JOB BOOSTER-PROJECT 
HET GEVAL IS?
‘Er werken hier veel jonge mensen. Daar ben ik blij 
mee! Ze komen vaak net van school en beheersen 
de theorie goed. Bij ons verdiepen ze zich in de 
praktijk. Jonge medewerkers hebben vaak een aar
dig netwerk vanuit school en dat trekt elkaar ook 
aan. Ook hebben we altijd een aantal stagiaires die 
we begeleiden binnen Van Iperen, zo leveren we 
ook een bijdrage aan het opleiden van jongeren. 
We hebben een bruisende talentpool van jonge 
mensen. Als we hen binnen de sector op kunnen 
leiden, is dat goed voor het bedrijf én voor de sec
tor. Ik merk dat deze collega’s dan ook vaak langer 
dan gemiddeld blijven hangen. We proberen onze 
medewerkers te waarderen en ze veel vrijheid te 
geven. Goed voor je mensen zorgen, dat vind ik 
belangrijk.’

IN EEN LAND ALS BENIN HEBBEN JONGEREN 
WEINIG KANSEN. ZEKER ALS ZE NIET IN EEN 
PROJECT ZITTEN ZOALS JOB BOOSTER. WAT 
DOET DAT MET U?
‘Ik vind de ongelijkheid schrijnend. Dat gevoel 
krijg ik ook bij de mensen die de Middellandse 
Zee oversteken. Als je ziet wat ze er allemaal voor 
opgeven ... Ik zeg het ook weleens tegen mijn 
kinderen: we beseffen niet half hoe gezegend we 
zijn dat onze wieg in Nederland stond. Het stimu
leert mij wel om te zoeken naar manieren om deze 
mensen te helpen. Ik maak niet graag zomaar een 
zak geld over. Ik kijk liever naar manieren om de 

mindset van deze mensen te veranderen. Hoe krijg 
je ze zo ver dat ze in staat zijn om hun eigen leven 
op te bouwen? En dan natuurlijk het liefst op de 
plek waar deze persoon thuis hoort.’

WAT HOOPT U DAT ER MET HET OPGEHAALDE 
VERJAARDAGSGELD GEBEURT?
‘Ik hoop echt dat mensen gefaciliteerd en gemo
tiveerd worden om letterlijk de spa in de grond te 
steken en zo een eigen bestaan op te bouwen. Mét 
toekomstperspectief.’

‘Goed voor je 
mensen zorgen, 

dat vind ik 
belangrijk.’ 

‘Ik zou het heel leuk 
vinden om onze 

specialisten hun kennis 
te laten delen met de 

mensen in Afrika.’ 

JUBILEREND BEDRIJF VRAAGT DONATIES 
VOOR AGRI JOB BOOSTER BENIN

AgriJob Booster Benin
Van Iperen vraagt een bijzonder verjaar-
dagscadeau: geld voor AgriJob Booster 
Benin. AgriJob Booster Benin onder-
steunt ambitieuze jongeren om de plan-
nen waar ze van dromen uit te voeren.

Zoals Moussa Idrissou. Hij wil een 
bijenhouderij opzetten in Ina, het dorp 
waar hij woont. De Beninse dertiger heeft 
een businessplan opgesteld. Met een 
investering van zo’n 6.000 euro wil hij 
40 bijenkasten kopen. De honing die de 
bijen produceren kan hij goed verkopen. 
Moussa is niet de enige jongere die in de 
agrisector aan het werk wil. Er is veel werk 
en de sector heeft een positieve impact 
op andere sectoren.

Werkloos 
Meer dan de helft van de bevolking van 
Benin is jonger dan 25 jaar. Veel van deze 
jongeren zijn werkloos of hebben baantjes 
waarmee ze nauwelijks genoeg verdie
nen om van te leven. De barrières die de 
jongeren ondervinden zijn herkenbaar: 
er zijn te weinig banen, je hebt een goed 
netwerk nodig en je hebt werkervaring 
nodig. ‘Veel jongeren staan aan het begin 
van hun carrière en veel van hen willen 
een eigen onderneming beginnen’, vertelt 
projectleider Cees Oosterhuis.

Kansen 
In de regio Borgou, in het noordoosten 
van Benin, liggen er veel kansen voor 
de jongeren in de agrarische sector. In 
samenwerking met lokale vakscholen wor
den de jongeren opgeleid voor een baan 
in de agrarische sector. Een deel van hen 
gaat zelfstandig aan de slag als pluim
veehouder, geitenhouder, fruitteler of 
imker. Anderen vinden werk bij agrarische 
bedrijven in de provincie. 

Toewijding 
AgriJob Booster biedt de ondersteuning 
en training die de jongeren nodig hebben 
om een bedrijf te starten of een baan 
te vinden. Daarnaast werken we nauw 
samen met werkgevers om de trainin
gen vlekkeloos te laten aansluiten op de 
arbeidsmarkt. 

Projectleider Cees Oosterhuis: ‘Van Iperen 
heeft laten zien dat er met hard werken, 
toewijding en ambitie veel mogelijk is. 
Honderd jaar ondernemerschap is een 
prachtig resultaat en een serieus voor
beeld voor de jonge startende onderne
mers in Benin. Het is geweldig dat Van 
Iperen deze jonge ondernemers wil onder
steunen in de startfase van hun bedrijf!’
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8 LEESWAARDIG

De overtuigingen in de aanbevolen lectuur komen 
niet per se overeeen met die van Woord en Daad. 

Mediatips

CREATIEF IN 
CORONATIJD 
WHATSAPP VEILING 
SUCCESVOL

HOE HANDEL IK EERLIJK?
De talloze documentaires over sociaal onrecht 
en ecologische schade bij wereldwijde productie 
kunnen soms moedeloos maken. Zelfs bij de 
tomatenpluk in Italië en in distributiecentra in 
Nederland worden mensen uitgebuit. Is het wel 
mogelijk om goede keuzes te maken in onze eco
nomie? Of er iets aan te veranderen? Het boek 
‘Hoe handel ik eerlijk?’ van Matthias Olthaar en 
Paul Schendering is geschreven als een detective 
en geeft antwoord op die vraag.

Tip gegeven door: Albert Don  
(Financial Analist, Woord en Daad)

BINNEN IS HET DONKER, 
BUITEN IS HET LICHT
Binnen is het donker, buiten is het licht is geschre
ven door een Nederlandse journalist, die samen 
met een fotograaf een half jaar gaat leven in een 
dorpje in Malawi waar nooit een buitenlander 
komt en waar de mensen met bijna niets moeten 
leven. Elk van de 55 huishoudens uit het dorp 
wordt op de foto gezet en geïnterviewd. 
De journalist gaat terug naar Nederland, maakt 
z’n reportage, en ongepland komen er allerlei 
giften binnen bij de krant waarvoor hij werkt. 
Hij gaat nog een keer terug naar het dorpje, en 
gebruikt het geld om bijvoorbeeld schoolgeld 
en kunstmest te betalen voor de mensen in het 
dorp. 
In het tweede deel van het boek beschrijft hij 
wat er dan gebeurt. In korte zinnetjes, haast 
kinderlijk eenvoudig. Maar daardoor maakt het 
des te meer indruk. Het maakt duidelijk waarom 
er armoede is en waarom het voor heel veel 
mensen ook heel moeilijk is om uit de armoede 
te komen

Tip gegeven door: Marieke Kortleven  
(Grantmanager, Woord en Daad)

VERGETEN VERHALEN IN FRONTLINIE
In de journalistieke VPROserie Frontlinie bericht 
correspondent Bram Vermeulen over ontwik
kelingen uit de hele wereld die in ons dagelijkse 
nieuws vaak niet meer dan een voetnoot zijn. Hij 
reist onder andere langs de GrieksTurkse grens, 
waar een muur gebouwd wordt om migranten 
buiten Europa te houden. In een andere afle
vering reist hij naar Mozambique waar een aan 
ISgelieerde terroristengroep de laatste maanden 
vreselijke aanslagen pleegt.

Tip gegeven door: Arjen Bulk  
(Accountmanager Bedrijven, Vermogensfondsen 
en Investeerders, Woord en Daad) 

TIP-LIJN 
Een goed boek, een aangrijpende documentaire 
of een podcast die u raakte? Deel uw mediatips 
met lezers van Daadkracht. Stuur uw tip in via: 
r.mulderij@woordendaad.nl

In 2020 organiseerde RO Groot Rotter-
dam de eerste veiling via Whatsapp voor 
Woord en Daad. Elke dag werden in een 
besloten appgroep 6 kavels aangeboden. 
Aan het einde van de week was 26.911 
euro opgehaald voor het waterproject in 
Bangladesh. Wat een succes!

Tussen 1923 april 2021 rolden we dit 
concept groter uit. Elke dag werd via een 
besloten Whatsappgroep een divers palet 
aan kavels geveild, die door betrokken 
ondernemers uit de achterban waren aan
geleverd. Van heerlijke taart tot vakantiehuis 
en van fotoshoot tot skelter. Met dank aan 
de (aan)bieders hebben de kavels geleid tot 
een totale opbrengst van 36.051 euro voor 
het project AgriJob Booster Benin.

Heeft uw RO of BusinessClub een creatief 
idee om fondsen te werven voor uw 
project? Neem contact op met Arjen of 
Roeland, wij denken graag met u mee!

Mail: a.bulk@woordendaad.nl | 
r.vaneverdingen@woordendaad.nl 

Uitgave
Stichting Woord en Daad
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem 
Spijksedijk 16e, 4207 GN Gorinchem
T 0183-611800 
F 0183-611808
Bank.rek.nr: 38.54.87.088
IBAN: NL64RABO0385487088
www.woordendaad.nl/ondernemers 
bedrijven@woordendaad.nl 
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Overname artikelen
Overname van artikelen is prima. 
Graag met bronvermelding.

COLOFON
Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken 
ondernemers. Het verschijnt in april, september en december. Daadkracht 
wordt verspreid onder betrokken ondernemers en belangstellenden. ‘Deze titel klopt niet helemaal voor de jongeren die ik heb 

ontmoet in Azië en Afrika. Eigenlijk moet het zijn: ‘Duizen
den banen en toch geen inkomen’. Aan duizend baantjes 
kunnen ze wel komen. Maar nu nog aan een eerlijk en 
betrouwbaar inkomen.’ Projectleider ‘Werk en Opleiding’ 
Bertine Vermeer vertelt in deze podcast hoe de opdracht 
uit het paradijs om te werken er voor jongeren uitziet in de 
landen waar Woord en Daad aanwezig is. Soms vol passie, 
soms tegen beter weten in. Maar altijd met de hoop op een 
beter bestaan.

Meer informatie: 
www.woordendaad.nl/podcast 

PODCAST: 
DUIZENDEN BANEN 
EN TOCH WERKELOOS

‘Jongeren verspillen hun energie en verliezen 
hun hoop. Ze verdienen niets met hun inspan
ning.’ Met die woorden schetst Hyacinthe Ndo
lenodji, projectmanager AgriJob Booster Tsjaad, 
de situatie waar jongeren in de regio’s Tandjile en 
Logone Occidental in leven. Toch zijn de jonge
ren enthousiast om een onderneming te starten 
en te werken aan hun toekomst, maar doordat 
ze vaak weinig vakkennis hebben en niet weten 
waar ze hun producten kunnen verkopen, lopen 
ze vast. AgriJob Booster Tsjaad ondersteunt 
deze jongeren om succesvol een groenteteelt of 
pluimveebedrijf met leghennen te starten.

Vanuit Nederland wordt het project gesteund 
met een subsidie van de RVO en ondernemers. 
In Tsjaad werken we ook nauw samen met de 
overheid en private partijen. Samen met een 
overheidsorganisatie zetten we een keten op, 
zodat de jongeren hun oogst kunnen verkopen. 
En samen met een ondernemer werken we aan 
irrigatie voor de groentetuinen, zodat de oogst 
stijgt. 

‘De steun van de donoren in Nederland heeft 
grote impact. De boeren kunnen maar vier tot 
vijf maanden per jaar op het land werken. 

In die maanden moeten ze een jaarsalaris ver
dienen. Met irrigatie kunnen ze twaalf maanden 
per jaar op het land werken. Dat is een enorme 
impact op de levens van deze gezinnen.’

Lees meer over dit project: 
www.woordendaad.nl/ajbtsjaad 

JOB BOOSTER SRI LANKA GESTART
Zuivelboer Jatheshkumars leven is getekend 
door de burgeroorlog op Sri Lanka. Hij moest 
twee keer vluchten en zijn zoontje kwam om 
tijdens een vuurgevecht. Toch gaf hij niet op, 
maar investeert hij opnieuw in het opbouwen 
van zijn veestapel. Jatheshkumars, Shangar 
(zie voorpagina) en duizenden andere jonge
ren op Sri Lanka dragen de littekens van de 
burgeroorlog in hun leven, maar ondanks die 
littekens willen ze aan de slag om hun leven 
op te bouwen. Met de Job Boosteraanpak 
sluiten we vanuit onze ervaring aan bij de am
bitie van de regering en willen we de komende 
jaren ruim 3.000 jongeren ondersteunen naar 
een waardig inkomen in de bouw, zuivel of 
toerisme.

De regering van Sri Lanka presenteerde een 
omvangrijk plan waarin onder andere de 
bouw, het toerisme en de zuivelsector een 
belangrijke rol spelen. Dat zijn onder andere 
drie sectoren waar Woord en Daad samen 
met partnerorganisatie YGRO de afgelopen 
jaren ook aan werkte. Vanuit die aansluiting 
met het regeringsbeleid gaan we aan de slag 
om binnen deze drie sectoren duizenden jon
geren te ondersteunen naar werk. Job Booster 
Sri Lanka wil in de komende jaren ruim 3.000 
 jongeren ondersteunen om in deze drie secto
ren een waardig inkomen te verdienen. 

Meer informatie: 
www.woordendaad.nl/werksrilanka

AGRI JOB BOOSTER TSJAAD: DUBBELE 
PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
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