
Prisma Summer School 2021 
 
Datum:  
14 juli t/m 17 juli 2021 
 
Opdracht: 
Creatieve lobbyactiviteit opstellen in tweetallen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking 
(two-pager) 
 
Overzicht: 
14 juli woensdag 
Dag 1. Religie en ontwikkelingssamenwerking 

Tijd: Onderwerp: Sprekers: 
10:00 – 11:30 Inleiding op ontwikkelingssamenwerking 

vanuit bijbels perspectief 
Hoe ziet een christelijke visie op 
ontwikkelingssamenwerking eruit? 

Henk Jochemsen  
Bijzonder hoogleraar 
Christelijke filosofie aan 
Wageningen University 

11:30 – 13:00 De rol van religie in het werken aan duurzame 
ontwikkeling in zowel binnen- als buitenland 
Hoe draagt religie bij aan lange termijn 
verandering? 

Jurjen ten Brinke 
Kerkplanter begonnen in 
Amsterdam-Noord, EO-
presentator en ambassadeur bij 
Tearfund 

13:00 – 14:00 Lunch  

14:00 – 16:00 Stadswandeling en borrel 
 

 

 
15 juli donderdag 
Dag 2. Religie en ontwikkelingssamenwerking vanuit de praktijk 

Tijd: Onderwerp: Sprekers: 

10:45 – 12:15 Religie en ontwikkelingssamenwerking in de 
praktijk 
Waar gaat het werken met religieuze actoren 
goed en waar liggen uitdagingen in het werken 
met religieuze actoren? 

Natascha Gendi 
Manager Programma's bij 
Dorcas 

Matthijs van Pijkeren 
Project expert Church and 
Community Transformation bij 
Tearfund 

Atilla Daray 
Directeur Romenië bij Dorcas 

12:15 – 12:30 Lunch  

12:30 – 14:00 De invloed van communicatie op de perceptie 
van ontwikkelingssamenwerking 
Hoe breng je je verhaal als organisatie goed naar 
voren zodat er meer draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking kan ontstaan? 

Jan Hol  
Voorzitter van het College van 
Bestuur bij de CHE 

14:15 – 15:45 Christelijk geloof als inspiratiebron voor goed 
werk  
Wat betekent het christelijke geloof voor 
professioneel handelen? 

Jan van der Stoep 
Bijzonder Hoogleraar 
Christelijke Filosofie bij de WUR 

 
16 juli vrijdag 
Dag 3. Politiek en ontwikkelingssamenwerking 

Tijd: Onderwerp: Sprekers: 

09:30 – 11:30 Persoonlijke ontwikkeling 
Waar liggen onze talenten en hoe kunnen die het 
best ingezet worden voor ons werk? 

Haaije Feenstra  
Directeur bij Prisma 

11:30 – 13:00 Ontwikkelingssamenwerking en de Tweede 
Kamer 

Anne Kuik  
Tweede Kamerlid voor het CDA 



Wat is de visie van het CDA op 
ontwikkelingssamenwerking? 

13:00 – 14:30 Lunch  
14:30 – 15:30 Visie van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken op ontwikkelingssamenwerking en 
religie 
Hoe kijkt het ministerie naar de rol van religie 
binnen ontwikkelingssamenwerking? 

Jos Douma 
Speciaal gezant voor religie en 
levensovertuiging bij het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken 

15:30 – 17:00 Op de thee bij.. 
Hoe kijken verschillende Prisma-leden naar 
ontwikkelingssamenwerking? 
Hoe is het om in de ontwikkelingssamenwerking 
sector te werken? 

Minella van Bergeijk 
Directeur bij Tearfund 

Rina Molenaar 
Directeur bij Woord & Daad 

Klaas Harink 
Directeur bij Verre Naasten 

 
17 juli zaterdag 
Dag 4. Toekomst van ontwikkelingssamenwerking 

Tijd: Onderwerp: Sprekers: 

10:00 – 11:30 Toekomst van ontwikkelingssamenwerking 
Hoe zal de ontwikkelingssamenwerking sector zich 
de komende jaren gaan ontwikkelen? 

Mariken Gaanderse 
Social innovator bij Fonkeling 

11:30 – 13:00 Hope- based communication: How changing 
the narrative transforms social change work? 
How can hope-based communication impact 
narratives on complex and polarizing issues? 

 

Krizna Gomez 
Onafhankelijk consultant 

13:00 – 13:30 Lunch  
13:30 – 14:30 Presentatie van lobbyactiviteit 

Wie heeft de meest creatieve lobbyactiviteit 
bedacht? 

Charlotte Ariese 
Coördinator beleidsbeïnvloeding 
bij Prisma 

Manuel Voordewind 
Lobbyist bij Prisma en Tearfund 

14:30 – 15:30 Borrel  

 
Locatie: 
Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht (PKN-dienstencentrum).  
 
Sprekers: 
Henk Jochemsen 
Prof. dr. ir. Henk Jochemsen studeerde moleculaire biologie. Van 1998 tot en met 2009 was 
Jochemsen bijzonder hoogleraar in de medische ethiek aan het VU medisch centrum in verband met 
zijn functie als directeur van het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut. Op dit moment is hij bijzonder 
hoogleraar Christelijke filosofie aan Wageningen University. Verder was Jochemsen directeur van 
Prisma, een vereniging van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking. 
 
Jurjen ten Brinke 
Jurjen ten Brinke is geboren op 9 maart 1978 in Zwolle. Hij rondt twee studies af: Tropisch 
Landgebruik aan Wageningen Universiteit en de hbo-studie Theologie in Gouda. Na zijn 
landbouwkundige opleiding werkt hij vijf jaar als teamleider Oost-NL voor stichting Gave; een 
organisatie die kerkelijk werk onder asielzoekers en statushouders opzet en ondersteunt. In 2006 
richt Jurjen de multiculturele kerk Hoop voor Noord op in Amsterdam-Noord, waar hij nu nog steeds 
voorganger van is. In 2015 start Jurjen op freelancebasis bij de Evangelische Omroep, waar hij 
uiteindelijk vast in dienst komt. Daarnaast is hij ambassadeur voor Tearfund.  
 
 
 
 



Matthijs van Pijkeren 
Matthijs van Pijkeren beheert de relaties van Tearfund met partnerorganisaties in Bangladesh, 
Cambodja, India en Indonesië. Daarnaast heeft hij als speciaal aandachtsgebied het werken met 
lokale kerken overzee. 

 
Jan Hol  
Jan Hol studeerde Pedagogiek aan Felua, een van de voorlopers van de CHE en Politicologie en 
Massacommunicatie aan de VU. Vanaf 2013 werkte hij als directeur Communicatie, Public Affairs en 
Filantropie bij Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC). Hol startte zijn loopbaan bij de 
publieke omroepen en als hoofd interne communicatie van KLM. Verder was hij werkzaam als 
directeur Communicatie bij Koninklijke Ahold, Nuon NV en Océ NV. Hol heeft verschillende vrijwillige, 
bestuurlijke functies gehad bij goede doelen op de gebieden van wetenschap, samenleving en 
christelijk geloof. Momenteel is hij werkzaam als voorzitter van het college van bestuur bij de 
Christelijke Hogeschool Ede. 
 
Jan van der Stoep 
Dr. ir. Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) studeerde biologie aan Wageningen University & 
Research en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het 
proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen). Hij 
publiceerde op het gebied van techniekfilosofie, normatieve professionalisering, media en religie, 
corporate identity en journalistiek. Naast zijn professionele taken bekleedt hij diverse nevenfuncties. 
Zo was hij onder andere voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en 
voorzitter van A Rocha Nederland, een christelijke natuurbeweging. Momenteel is hij werkzaam als 
bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie op de WUR. Naast zijn hoogleraarschap blijft Jan van der 
Stoep voor vier dagen per week verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daar geeft hij leiding 
aan het lectoraat Bezieling en Professionaliteit en het lectoraat Journalistiek en Communicatie. 
 
Haaije Feenstra  
Haaije Feenstra (1961) is naast eigenaar van Paas Feenstra Consultancy algemeen directeur (p.t.) van 
Prisma in Utrecht. Prisma is een koepelorganisatie van circa twintig christelijke goede 
doelenorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Haaije is opgeleid in HRM en na  
een aantal functies als hoofd P&O (in de gezondheidszorg en bij Holland Casino) is hij doorgegroeid 
naar het algemeen management. Sinds 1999 was hij algemeen directeur, achtereenvolgens van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) te Haarlem en van de Dienstenorganisatie van de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN). Feenstra was eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van de 
Protestantse Kerk in binnen- en buitenland, waaronder het werk van Kerk in Actie. 
 
Anne Kuik  
Anne Kuik (1987) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Zij was lid en 
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Groningen. Eerder was zij actief in het CDJA en fractie-
assistent en liep zij stage bij een advocaten- en notarissenkantoor. Verder werkte mevrouw Kuik bij 
een rechtsbureau van de Studentenorganisatie Groningen. Sinds 2016 was zij trainee-redacteur bij 
de EO-Radio. In de Tweede Kamer houdt zij zich bezig met justitie, veiligheid, asielbeleid, 
ontwikkelingssamenwerking, preventiebeleid en beleid prostitutie en mensenhandel. Mevrouw Kuik 
is vicefractievoorzitter, lid van het Presidium en lid van de parlementaire enquêtecommissie 
Aardgaswinning Groningen. 
 
Jos Douma 
Jos Douma (Groningen, 1955) studeerde geschiedenis. Hij werkt sinds 1980 voor het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en was eerder onder meer ambassadeur in Slovenië (2009-2013) en Teheran 
(2013-2015). Momenteel is hij werkzaam als eerste Nederlandse ‘gezant voor vrijheid van religie en 
levensovertuiging’. 
 
Minella van Bergeijk 
Minella werkte tussen 2016 en 2019 bij de EO als hoofdredacteur van Eva. Ook presenteerde ze het 
EO-programma ‘Ik mis je’. Daarvoor was ze jarenlang coördinator van de Marriage Course van Alpha 
Nederland. Eerder werkte ze als maatschappelijk werker met slachtoffers van seksueel geweld in een 



vrouwenopvang en was ze stadscoördinator slachtoffers mensenhandel in Utrecht. Van Bergeijk 
studeerde maatschappelijk werk en seksuologie met de specialisatie seksueel geweld. Momenteel is 
Minella van Bergeijk directeur bij Tearfund.  
 
Rina Molenaar 
Rina Molenaar (1973) werd geboren in Jaarsveld (gem. Lopik). Ze begon haar loopbaan in de 
gehandicaptenzorg, stapte over naar het onderwijs, en werkt sinds 2002 bij Woord en Daad. Daar 
was ze achtereenvolgens scholenvoorlichter, hoofd particuliere fondsenwerving, manager van de 
afdeling communicatie en fondsen en lid van de raad van bestuur. Momenteel is Rina Molenaar 
werkzaam als directeur bij Woord & Daad.  
 
Klaas Harink 
Klaas Harink is vanaf 2013 directeur van de vrijgemaakt-gereformeerde zendings- en 
hulpverleningsorganisatie De Verre Naasten in Zwolle. Harink was daarvoor tien jaar lang directeur 
van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland/Fryslân. Daarvoor werkte hij twaalf jaar in het buitenland; 
als programmaleider voor De Verre Naasten in Congo en als directeur SOS-Kinderdorpen in 
Suriname. 
 
Krizna Gomez 
Krizna Gomez is een Filipijnse mensenrechtenadvocaat. Ze hield zich in het verleden onder andere 
bezig met met moorden en verdwijningen in de Filipijnen. Ook doceerde ze internationaal strafrecht 
en genderstudies in Cambodja. In 2013 nam ze een Presidential Fellowship aan bij Open Society 
Foundations in New York. In deze hoedanigheid onderzocht ze hoe donorbeleid de veiligheid van 
begunstigden beïnvloedt in Kenia, Oeganda, Israël, Palestina en Rusland. Later werkte ze bij 
Dejusticia, een denktank in Colombia, waar ze hun onderzoek en pleitbezorging over de ruimte voor 
het maatschappelijk middenveld leidde, met een focus op het mondiale zuiden. Ze werkt nu als 
onafhankelijk adviseur en gebruikt ontwerpdenken, systeemdenken en andere methoden die 
normaal niet worden gebruikt op het gebied van sociale verandering om zodoende partners te 
helpen langdurige problemen met een nieuw perspectief aan te pakken.  
 
Literatuurlijst: 
Algemeen: 

- If You Need Us, Allow Us! 
- Local humanitarian leadership and religious literacy  
- Religion and SDG16: Conflicts, Challenges and Opportunities 

Sessie van Henk Jochemsen: 
- Hoofdstuk 1 van het boek ‘Als de tak wil bloeien…’. 

 
Sessie van Natascha Gendi, Matthijs van Pijkeren en Atilla Daray: 

- The Role of the Church in a New Eastern Europe, zie: https://cnewa.org/magazine/the-role-
of-the-church-in-a-new-eastern-europe-30595/ 

- Dorcas Philosophy of Change 
- The role of local churches in humanitarian and development responses  

Sessie van Jan Hol: 
- ‘Handboek Communicatiestrategie’ van prof.dr. Betteke van Ruler 

 
Sessie van Jan van der Stoep: 

- Spitten en niet moe worden. Christelijk geloof als inspiratiebron voor goed werk, zie: 
https://www.researchgate.net/publication/336374033_Spitten_en_niet_moe_worden_Chris
telijk_geloof_als_inspiratiebron_voor_goed_werk 

  

https://cnewa.org/magazine/the-role-of-the-church-in-a-new-eastern-europe-30595/
https://cnewa.org/magazine/the-role-of-the-church-in-a-new-eastern-europe-30595/


 
 

Name 
Currently working 
for Current position 

Experience in the development 
cooperation sector 

1. Ilse Kok Bijzondere noden Projectcoordinator 3 year 

2. Joppe Hamelijnck  ZOA 
Intern Program 
Development & Support  0,5 year 

3. Davita van der Zwan ZOA 

Intern Program 
Development and 
support 0,5 year 

4. Teun van Zwolle Dorcas 
Relationship manager 
major donors 4 year 

5. Marlene Pors Bijzondere noden Project coordinator 2,5 year 

6. Anne-Jo Smits 
Poultry Expertise 
Centre  Project employee 0,5 year 

7. Robin Gorter See You foundation Volunteer 0,5 year 

8. Abram het Lam Woord & Daad 
Project expert Water 
and Agribusiness 0,5 year 

9. Sanne Lukkien 

Dutch Coalition on 
Disability and 
Development Communication intern 0,5 year 

10. Peter Voortman Woord & Daad  0,5 year 

11. Irene Bos ZOA Junior marketer 1 year 

12. Nathanja Koster Student Student 0 year 

13. Thom Hofstede Student Student 0 year 

14. Mirjam Harink Helicon MBO Teacher in social care  1,5 year 

15. Marijke Netjes Dorcas  0,5 year 
 


