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‘Eerst zal ik een andere stoel voor je pakken, 

van deze krijg je rugklachten.’ Het is meteen 

duidelijk dat Matthé de Vries arbo- en verzuim-

coördinator is. Naarmate het gesprek vordert, 

blijkt hoe hij zich door zijn geloof gedreven en 

gesteund voelt. 

‘Ik ben in 1984 begonnen bij de boekhouding 

van Zeisterwoude (die nu opgegaan is in Charim). 

Al snel ging ik me concentreren op de salarisad-

ministratie. Omdat ik merkte dat ik graag verder 

wilde kijken dan de harde cijfers, ben ik adviseur 

bij P&O (personeel en organisatie) geworden. Mijn 

huidige werk is weer een specialisatie van dat 

P&O-werk.’ 

Oog
‘Het arbo-deel van mijn werk is preventief. 

Goed ingerichte werkplekken, risico-inventarisaties, 

plannen van aanpak: alles om uitval te reduce-

ren of te voorkomen. Als mensen zich ondanks  

de preventieve maatregelen ziek melden, is er een 

verzuimprotocol. De teammanager begeleidt de 

zieke medewerker. Ik begeleid het proces. Ik merk 

dat de organisatie meer prestatiegericht wordt. Ik 

hoor mensen wel eens verzuchten: “Is dat nou een 

christelijke organisatie?” Maar als je geen oog hebt 

voor de bedrijfsvoering, ben je evenmin christelijk 

bezig, want dan zet je de toekomst van organisa-

tie én medewerkers op het spel.’ 

Dilemma’s
‘Van huis uit ben ik streng katholiek opgevoed. 

Maar dan word je volwassen en denk je: Zo, nou 

hoeft het niet meer... Tot ik verliefd werd op een 

hervormd meisje. We zijn getrouwd in de kerk 

waarin zij is opgegroeid. Onze drie kinderen zijn 

er gedoopt. Mijn vrouw en ik hebben nooit pro-

blemen gehad over het geloof. 

Geloven is voor mij een kwestie van vertrouwen. Ik 

mag erop vertrouwen dat God er voor mij is wan-

neer ik om Zijn hulp bid. Dat wil ik ook uitdragen, 

door mensen erop te wijzen hoe het geloof hen 

kan helpen in hun leven. Vanuit mijn geloof vind 

ik twee dingen belangrijk: ik respecteer de ge-

loofsopvatting van anderen en ik probeer vanuit 

mijn hart te leven. Als ik iets niet vanuit mijn hart 

kan doen, dan liever niet. Dat stelt me soms voor 

dilemma’s. In mijn werk bijvoorbeeld, als iemand 

mij in vertrouwen dingen vertelt. Wat het proto-

col suggereert (‘ga praten met je leidinggevende’) 

verschilt dan soms van wat ik vanuit mijn hart zou 

aanraden. Maar ook in de kerk ken ik dilemma’s. 

Langzaamaan krijg ik moeite met het conservatie-

vere karakter van mijn gemeente. Ik heb daar wel 

begrip en respect voor, maar voor mij is geloof 

blijdschap, en die vind ik er zo weinig... Dat is op 

dit moment mijn zoektocht. 

In zulke tegenstrijdige situaties kan ik terugvallen 

op mijn geloof, op het vertrouwen dat het goed 

komt.’ 

ik geloof

Vanuit mijn hart

In elk nummer vraagt de redactie iemand die bij 

Charim betrokken is te vertellen over zijn of haar 

geloofsbeleving.

‘Geloven is voor mij een kwestie  
van vertrouwen.’ 


