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Kompas 
• Kom in beweging 

• Eigenaar of dienaar 

• Bestemming 

• Loslaten

Godsdienstwetenschapper Ninian Smart (1998) heeft zeven 

functies van godsdienst ontdekt. Hij heeft ook ontdekt dat elke 

levensbeschouwing of ideologie die een mens aanhangt, 

dezelfde functies en behoeften vervult en de mens inspireert. 

Het begrijpen van die functies van een godsdienst of 

levensbeschouwing is om drie redenen belangrijk;  

1. Levensbeschouwing is onderdeel in het verhaal waarop  

mensen samenleven en dat aan elkaar doorgeven als een 

erfenis van de beschaving.  

2. We doen onszelf tekort als we geen kennis hebben van het 

ontstaan van levensbeschouwing.  

3. We kunnen als (spiritueel) individu een eigen visie vormen 

die verbinding kan maken met de wereld om ons heen.  
Bron: Smart, N., (1998). The world’s religions. Cambridge. Cambridge University press. 

United Kingdom.



Als we bewust worden van het doel van de mens op 

aarde, dan gaan we inzien dat de oorsprong van alles 

wat we ondernemen dienstbaarheid is aan de 

schepping.  

Het menselijke bestaan is verweven met ondernemen. 

We zien dat terug in een sociaal en economisch 

netwerk. De wereld is t.o.v. 1000 jaar geleden niet 

verandert maar, de behoefte en het gedrag van de 

mensen wel. Hoe kan een organisatie overleven in 

steeds nieuwe omstandigheden? 

De Circle of sources is een instrument waarmee 

(on)zichtbare voedingsbronnen voor een organisatie in 

kaart worden gebracht, op waarde geschat en met 

elkaar worden verbonden. Het resultaat ervan 

onderbouwd het bestaansrecht en stimuleert de 

levensvatbaarheid van de onderneming. En die 

onderneming ben jezelf. 



7 voedingsbronnen

 1. Praktische rituele bron 

     2. Emotionele bron 

  3. Verhalende bron 

 4. De doctrinaire bron 

     5. De morele bron 

 6. De sociale bron 

  7. De materiële bron 



Ontstaan van handelsnetwerken 

Japan is de 3e wereldeconomie. In het westen gaan geruchten 
dat de Japanse religie, het shintoïsme, de grootste reden is voor 
de economische welvaart. Maar of dat inderdaad een rol speelt in 
de Japanse handel, is niet goed aan te tonen. 
Tijdens mijn pre-master aan de Universiteit van Utrecht moesten 
we voor het vak godsdienstwetenschap twee boeken door 
worstelen, waaronder die van Ninian Smart. Het wekte vrijwel 
direct mijn interesse omdat ik overeenkomsten zag in de 
vraagstukken bij mensen waar ik mee werk. 
Ik vond het interessant om aan mijn doelgroep de vraag te stellen 
of hun persoonlijke levensovertuiging of geloof zowel invloed als 
betekenis in hun leven had. Ze antwoordden bijna allemaal met 
een overtuigend ‘ja’. Alles wat ze deden had te maken met hun 
normen en waarden. Zelfs de kleur van de auto kon daar een 
gevolg van zijn. 

De Duitse socioloog Max Weber is van mening dat de 
protestantse arbeidsmoraal een belangrijke factor was voor het 
ontstaan van het kapitalisme in Europa. Met name de 
calvinistische tak van het protestantisme gelooft dat individueel 
economisch succes door God wordt gezegend. Werk is als een 
gebed en investering is als aanbidding. Dat is de mindset die het 
kapitalisme op gang heeft gebracht. 

Volgens Detlef Gurtler is alleen bidden tot God geen 
wondermiddel voor je handelen maar, er gebeurd wel iets 
‘bovennatuurlijks’ zegt hij; “Het gevoel, doel en andere waarden 
verankerd in verschillende religies, kan een dynamische, zo niet 
een spirituele, kracht ten goede zijn en, ze kunnen zelfs een 
concurrentievoordeel opleveren”. 

Weber ontdekte dat er duidelijke verbanden zijn tussen religie en 
economische welvaart. In de Gouden Eeuw waren het vooral de 
Calvinisten die internationale handel dreven. Zwitserland is 
hofleverancier van Reformatorische literatuur en een spin in het 
web van de Europese financiële sector. De economie in de 
Verenigde Staten werd voor het grootste deel aangedreven door 
protestantse immigranten uit Europa. Maar verbanden zeggen 
nog niets over oorzaken. De Duitse econoom Ludger Wößmann 

vond overtuigend bewijs dat ‘onderwijs’ het protestantse 
'economische wonder' veroorzaakte. Het geloof dat elke christen 
de Bijbel moest kunnen lezen, heeft geleid tot een toename van 
het onderwijs. De gegevens die Wößmann uit het 19e-eeuwse 
Pruisen analyseerde, vertoonden een hoger opleidingsniveau in 
de protestantse traditie dan in de katholieke regio’s.  

Ander voorbeeld voor de economische effecten van onderwijs 
op lange termijn zien we in het Jodendom. De religieuze norm in 
het Joodse geloof ‘dwingt’ vaders hun zonen op te voeden. 
Economen Maristella Botticini en Zvi Eckstein zijn ervan overtuigd 
dat dit grote invloed heeft (gehad) op de Joodse groeiende 
economische en demografische geschiedenis. Joodse handelaars 
begrepen heel goed dat investeren in onderwijs ‘vrucht’ oplevert. 
Denk alleen maar aan het feit dat in verhouding de meeste 
Nobelprijswinnaars van Joodse afkomst zijn. 

Hoe onderwijs de economische ontwikkeling bepaald zien we ook 
binnen de Islamitische cultuur. Uit onderzoek van socioloog Ruud 
Koopmans blijkt dat tweederde van de moslims de religieuze 
wetten belangrijker vindt dan de wetten van het land waarin men 
woont en werkt. Dat sluit aan bij de bevindingen uit de 14e eeuw 
van Islamhistoricus Ibn Khaldun (1332-1406). Hij ontdekte o.a. dat 
religie en solidariteit voor een sterke mate van levensvatbaarheid 
zorgt in moeilijke situaties.  

Ondernemingen kunnen veel van godsdiensten leren. Allereerst 
omdat onderwijs in de wereldgodsdiensten de basis vormt voor 
het opbouwen van handelsnetwerken. Het valt op dat bij volken of 
culturen de arbeidsmoraal hoog ligt vanwege de godsdienstige 
levensovertuiging. Ten tweede en, dat is absoluut de belangrijkste 
les,; godsdiensten vervullen een functie en voldoen aan een 
behoefte. Mensen zoeken verbinding erkenning in een 
gezamenlijke levensovertuiging, godsdienst of ideologie. De 
‘lokroep’ van ‘succes goeroes’ vergeet dat er verschillende lagen 
doorlopen moet worden. Als ondernemingen meer kennis nemen 
van verschillende voedingsbronnen, dan zal dat voor elke 
onderneming ‘winstgevende’ nieuwe inzichten opleveren.  



Doorbreken van blokkades en verwijden van 
kokervisie 

Ik wil je uitdagen om een oefening te doen. Denk eens na of je 
een verhaal kunt herinneren die vroeger tijdens je jeugd is verteld. 
Schrijf op wat je uit dat verhaal kunt herinneren en, wie jou dat 
verhaal heeft verteld.  
De tweede opdracht is om twee personen in gedachten te nemen. 
De eerste persoon is iemand die in je jeugd van betekenis was 
en, de tweede is de afgelopen maand belangrijk voor jou geweest. 
Tenslotte de vraag; waarom waren die mensen belangrijk voor je? 
Wat hebben ze gezegd of gedaan wat jou heeft geholpen? Dit is 
geen oefening om andere dierbare mensen tekort te doen maar, 
het gaat om de bewustwording van een netwerk van mensen 
waar je deel van uitmaakt. In gesprekken met jongeren en 
volwassenen heb ik ontdekt dat er soms een overlevingsstrategie 
wordt aangeleerd waardoor je geïsoleerd raakt van de rest van de 
omgeving. Sommige mensen weten daar soms verrassend  
doorheen te breken. Ze zeggen of doen iets wat jij op dat moment 
echt nodig hebt. We hebben het dan niet over oppervlakkige 
zaken maar diepere behoeften die vervuld worden. Heb je geen 
netwerk dan is er weinig kans dat die behoeften vervuld worden. 
Maar ook in een groot netwerk is de kans klein dat er mensen zijn 
die echt tot ons doordringen. Ik heb tientallen ondernemers zien 
worstelen met de verslaving van hun zoon. Intussen weet ik dat 
verslaving een ernstig probleem is maar, er ligt bijna altijd iets 
anders aan ten grondslag. Het kost bijvoorbeeld voor veel 
mannen moeite om tijd vrij te maken voor andere zaken. 

Het beroemde verhaal van Peter Pan is een goed voorbeeld. De 
Schotse schrijver James M. Barrie en bedenker van Peter Pan, 
kreeg op jonge leeftijd met een trauma te maken. Zijn jongere 
broertje, en oogappel van zijn moeder,  overleed op jonge leeftijd. 
Vervolgens heeft zijn moeder tot haar dood in verdriet geleefd. 
James werd emotioneel verwaarloosd en groeide op zonder 
opvoeding van zijn ouders. James vluchtte in een fantasiewereld 
en bedacht uiteindelijk het karakter van Peter Pan die, altijd kind 
wilde blijven en geen verantwoording wilde nemen. James heeft 
zijn persoonlijke emoties en behoeften omgezet in een fictief 
karakterfiguur. Op zich is daar niets mis mee. Het kan soms 

heilzaam zijn om te werken met verbeelding. Zo zijn er talloze  
boeken, films, kunst etc ontstaan. Wat we vaak niet weten is  
vanuit welke motivatie mensen iets creëren. Zo is het ook met het 
oprichten en in stand houden van ondernemingen. Het zijn 
gebouwen, muren, inventaris maar zonder ‘ziel’. De ‘ziel’ zijn we 
zelf. Wisseling van CEO kan een bedrijf oprichten ot ten gronde 
richten. 

Nadat ik mijn eigen verhaal uitgewerkt had kon ik beter begrijpen 
waarom het ene gigantisch fout ging en het andere uitermate 
goed. Het nalatenschap van James Barrie werd nog tientallen 
jaren gedoneerd aan het Great Ormond Street Hospital in London. 
Ondanks dat James Barrie een fantastisch verhaal heeft 
nagelaten, is hij eenzaam en liefdeloos gestorven. Ik lees dan ook 
met verwondering de slogans in de media van ondernemingen 
over “Onze missie”. Volgens mij is men er zich niet altijd goed van 
bewust welke offers een ‘missie’ vraagt. Ik heb ondernemers 
gesproken die het één en ander terug willen draaien als dat kon 
omdat hun missie ten koste is gegaan van hun karakter, gezin, 
huwelijk, klanten of personeel.  

Ik was eens op een bijeenkomst van ondernemers over groei. De 
directeur van een middelgroot familiebedrijf presenteerde de 
groei-ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar. De omzet was 
met 30% gestegen naar 28 miljoen euro. Het was opvallend om te 
horen dat er vragen uit het publiek kwamen over hetzelfde thema. 
De meeste vragen gingen over wat hij het moeilijkst vond tijdens 
de groei. De directeur antwoordde vrijwel gelijk met het feit dat er 
veel pijn ontstond bij de organisatie van mensen. Het bedrijf 
ontgroeit de mensen die er al jarenlang werken. Er komen nieuwe 
mensen bij, en de sfeer verandert. Met de stijging van de omzet 
stijgen ook de kosten en de verantwoordelijkheden. Het is dan 
niet meer zo eenvoudig om de juiste modus te vinden. Iemand 
anders merkte terecht op “is dit wat je wil wanneer je net start?” 
Dat is misschien wel de belangrijkste vraag; wat wil je en 
waarom? Achter deze vraag gaat een wereld schuil van normen, 
waarden, overtuigingen, ervaringen, ontwikkelingen etcetera.   



Jezelf de vraag stellen waarom je een eigen onderneming hebt 
levert verschillende motivaties op. In gesprekken met 
ondernemers hoor ik uiteenlopende motivaties. Financieel, 
vrijheid, uitdaging, specialisatie, deskundigheid, handelsgeest, of 
opvolger van het familiebedrijf. Wat ik ook regelmatig hoor is de 
motivatie vanuit onzekerheid of jaloezie. Dat zijn geen goede 
waarden om een eigen onderneming te starten. 

Eenzijdige focus of kokervisie veroorzaakt ontwrichting en blinde 
vlekken voor een organisatie. Met een eigen onderneming heb je 
talloze prachtige mogelijkheden tot je beschikking. Het is dagelijks 
zoeken naar balans. Het in kaart brengen van de 7 
voedingsbronnen geeft je als het ware koorden in handen voor 
leiderschap aan de onderneming. Net als een menner van 
sledehonden. Een goede menner kent de honden en weet op 
welke plaats ze ingespannen moeten worden. Wie wel eens met 
huskys gesleed heeft kan vast het oorverdovende geluid nog wel 
herinneren die de honden maken als ze ingespannen worden. Dat 
is wat ze het liefst doen; trekkracht leveren in -20. Wanneer ze dat 
eenmaal doen is het een geruisloos team en, de menner kan 
genieten van de tocht. Met de Victory Miles gaan we elk jaar deze 
schitterende ervaring op ons in laten werken. 



Cirkel van invloed en bezorgdheid (S.Covey) The Golden circle (S.Sinek) 

Waarom bestaat jouw organisatie en waarom doet het er toe 
voor anderen? Winst is voor ‘waarom’ niet belangrijk want 
dat is een resultaat. 

Hoe ga je realiseren waar ‘waarom’ voor staat. 

Wat staat voor het resultaat, de uitkomst van ‘waarom’. Het 
resultaat is bijvoorbeeld winst of vervulling van behoeften 
door middel van de verkoop van producten of diensten.

 Why

What

How

Cirkel van 
bezorgdheid 

Dingen waar je 
bezorgd over bent 
maar (nog) geen 
invloed op hebt.

Cirkel van invloed 

Dingen waar je invloed op 
hebt en binnen korte 
termijn kunt veranderen.



Emotionele bron

Sociale bron

Verhalende bron

Doctrinaire bron

Materiële bron

Rituele bron

Morele bron

The circle of sources (H.Bakker) 

Cirkel van voedingsbronnen 



Hoe werkt het? 

Invloed en bezorgdheid 

Voordat we met de Circle of sources aan de slag kunnen is 
het goed om inzicht te krijgen in twee andere cirkels. De 
cirkel van Invloed en bezorgdheid (Covey) geeft handvatten 
om hoofd en bijzaken te onderscheiden. Ik herken bij mezelf 
nog te vaak dat ik met dingen bezig ben waar ik geen 
invloed op heb. Ik hoor het ook nog vaak bij ondernemers. 
Bezig zijn met je passie en ondertussen door bijzaken 
afgeleid worden. Dat is bijna altijd verspilde energie. Die kun 
je beter ergens anders voor bewaren. Deze cirkel helpt om 
dat duidelijk in kaart te brengen. Wil je vooruit of problemen 
oplossen dan helpt deze cirkel om efficiënt je tijd en 
denkwerk te benutten. 

“Wat heb je nou liever? Eén goed 11-tal 
of 11 goede 1-tallen?” Johan Cruijff  

Why? 

The Golden circle van Simon Sinek helpt om te beginnen 
met ‘waarom’. Waarom heb je een eigen onderneming? 
Waarom doe je wat je doet? Veel mensen beginnen aan de 
buitenkant van de cirkel met de ‘wat’ vraag. “Wat levert het 
mij op?” Zo zijn er verschillende redenen waarom mensen 
zelfstandig ondernemer worden. Producten en diensten zijn 
vaak een vervulling van een behoefte of trend die op dat 

moment actief is in een cultuur of maatschappij. De Golden 
Circle helpt om je motivatie helder te krijgen. Vergeet ook 
niet dat jouw motivatie uniek is en anderen kan inspireren. 
Maar begin nooit met de vraag “wat levert het mij op” ? 

   

“Slechte leiders gebruiken het bedrijf om 
er beter van te worden, goede leiders 
gebruiken hun capaciteiten om het 
bedrijf beter te maken”. Ben Tiggelaar.    

Voedingsbronnen 

De Circle of sources is een vervolg op de eerste twee 
cirkels. Je krijgt inzicht welke voedingsbronnen van invloed 
zijn in jouw situatie. David Carter, oprichter van 
Merryck&Co., onderkent de noodzaak van ‘anders denken’ 
en dat het om onderwijs, inzicht, zelfkennis en bewustzijn 
gaat. Als ervaren coach weet hij dat het geen gemakkelijke 
opgave is om ermee aan de slag te gaan omdat, we het 
gewoon nooit geleerd hebben. De oplossing ligt in een 
veranderingsproces van het hele systeem of cultuur van een 
organisatie. De Circle of sources geeft handvatten om een 
diepgaand voedingsproces op gang te brengen.



De Circle of sources 
1. Praktische rituele bron 
Bedrijven kennen vaste handelingen of vaste ‘rituelen’. 
Het zijn a.h.w. ‘offers’ die gebracht worden om het doel 
van het bedrijf te bereiken. Bedrijven creëren hierdoor een 
herkenbaar patroon, inzicht en verbinding met mensen. In 
deze sessie worden de ontwikkelingen, waarde en 
herkomst van die handelingen in kaart gebracht. Deze 
bron heeft raakvlakken met ‘symbolisme’.  

2. Emotionele bron 
Emotie geeft voeding aan het bestaansrecht van een 
onderneming. Activiteiten zonder emotie kunnen negatief 
effect hebben. Emoties die tijdens de oprichting van het 
bedrijf een rol speelden kunnen zijn vervangen door 
nieuwe emoties. Werknemers en klanten krijgen inspiratie 
en energie van de emoties waaruit een bedrijf is ontstaan. 

3. Verhalende bron 
Het verhaal is de basis van de bedrijfsactiviteiten. 
Activiteiten zonder verhaal hebben weinig betekenis. Er 
zitten normen en waarden achter verborgen. Het is 
belangrijk om verhalen van het bedrijf in kaart te brengen. 
Het kan ook een verhaal zijn die (in)direct invloed heeft 
gehad op de groei of tegenslag van het bedrijf. 

4. De doctrinaire bron 
De doctrinaire bron vormt de ondersteuning van de 
verhalende bron. Hiermee worden ideeën van  

grondleggers van het bedrijf uitgewerkt in beleid. Vroeg of 
laat moet het bedrijf zich aanpassen aan de sociale 
werkelijkheid. Het is de uitdaging om dit actueel te 
houden.  

5. De morele bron 
Het verhaal en het beleid berusten op de waarden en 
normen van mensen. Die vormen op hun beurt de 
bedrijfsidentiteit. Ondernemer, werknemer en klanten 
hechten waarde aan bepaalde normen. Het geeft houvast 
bij vraagstukken of discussies. Heeft de ondernemer  
waarden en normen en hoe vertaald zich dat in de 
bedrijfsvoering? 

6. De sociale bron 
Deze bron omvat de concrete gedaante van het bedrijf. 
Ondernemingen kunnen invloed hebben op (een deel van) 
de samenleving. Deze krijgt gestalte in de functie van het 
‘wij-gevoel’, groei, innovatie, verandering etc. 
Werknemers die zich achter de normen en waarden van 
een bedrijf scharen zijn bewust van de sociale bron en 
functie van een bedrijf. 

7. De materiële of financiële bron 
Alle voedingsbronnen uitten zich bijna altijd in materiële of 
financiële vorm van het bedrijf zoals, salaris, gebouwen, 
machines en producten. Sommige bedrijven hechten 
waarde aan een goed uitziend bedrijfspand. Deze bron 
valt in alle cirkels in de buitenste ring. Het is goed om de 
begroting op orde te hebben maar dit is niet het 
uitgangspunt. Deze omslag van denken is voor veel 
ondernemers moeilijk.  
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