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Conferenties Global Leadership Summit in Drachten, Houten en Lelystad  

‘Nog veel terughoudendheid 
rond leiderschap’  
Drachten - Eind oktober vindt in Drachten de jaarlijkse Global Leadership Summit plaats. De 
weken daarna wordt de conferentie herhaald in Houten en Lelystad. Directeur Bart 
Broekman (43) uit Drachten van Willlow Creek Nederland ziet dat er nog steeds veel 
terughoudendheid is rond het thema leiderschap. Jammer, vindt hij, want het remt de 
ontwikkeling van kerken.  

Door Lodewijk Born. 

 
  Broekman is sinds begin vorig jaar directeur van Willow Creek Nederland. De Nederlandse 
tak van Willow Creek Association (WCA), de organisatie die vanuit de megakerk bij Chicago 
werd opgezet om leiders wereldwijd toe te rusten in hun leiderschap en kerkopbouw.  
Willow Creek Nederland hoopt de komende weken zo’n duizend deelnemers te 
verwelkomen op de drie locaties waar zij een zogenaamde Global Leadership Summit (GLS) 
houden. Conferenties waar toespraken te zien zijn die in augustus live te volgen waren in de 
kerk van Bill Hybels in Chicago, die afgelopen weekend het 35-jarig bestaan vierde.  
Broekman bezocht de conferentie in de VS als voorbereiding op de Nederlandse edities 
,,Zevenduizend mensen waren er aanwezig en nog eens 52.000 mensen volgden de 
conferenties in kerken in Noord-Amerika via satellietverbinding.”  
  Dertien sprekers, onder wie Bill Hybels, Jim Collins (van besteller Good to Great), Jack 
Welch (boek: Winning), voorganger Andy Stanley, Daniel Pink (schreef Drive) en voorganger 
T.D. Jakes verschenen in drie dagen op het podium. In Nederland zijn zeven lezingen 
uitgekozen die via videocast - grote beeldschermen - worden vertoond. Broekman merkt dat 
Willow Creek Nederland nog vaak tegen het imago van de leiderschapconferentie moet 
opboksen. ,,Mensen hebben soms een verkeerd beeld van de conferentie. Dat komt omdat 
Willow het stempel heeft gekregen dat ze de kerk via managementtechnieken en 
marketingtrucjes wil leiden en doen groeien. Wie de conferentie heeft bezocht ziet dat we 
soms hele grote namen uit de managementwereld hebben, maar dat er altijd een Bijbelse 
lijn door de toespraken zit.”  
  Broekman meent dat mensen die werkzaam in de kerk zijn juist hun voordeel kunnen doen 
met wat grote denkers op deze terreinen weten. ,,Als je de gave hebt voor pastoraat leer je 
bij door je ook in psychologie te verdiepen. Als je Woordverkondiging doet, kun je iets leren 
over communicatietechnieken. Als je leiderschapskwaliteiten hebt, waarom zou je dan niet 
investeren om daar het beste uit te halen?”  

Geen technieken  

  Willow Creek draagt geen technieken aan om ‘groot’ te worden. ,,De belangrijkste 
doelstelling is: hoe helpen we kerken om gemeente naar Gods beeld te worden.” 40 procent 
van de mensen die de conferenties bezoeken is voorganger, 60 procent vervult een of 
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meerdere taken binnen de gemeente. ,,Van kinderwerkleiders tot oudsten.” PKN-gemeenten 
blijven wat achter in hun deelname, constateert Broekman. ,,Zij hebben hun eigen Landelijk 
Dienstencentrum en hier ligt voor heel wat gemeenten de focus.”  
  ‘Verandering en groei’ zijn woorden die met regelmaat terugkomen in alle lezingen tijdens 
de twee dagen durende conferentie. Er zijn nogal wat gemeenten die hier allergisch voor 
zijn. ‘Gewoon zo blijven als we zijn kan toch ook prima?’, menen ze. De Willow Creek-
directeur bestrijdt dat. ,,Verandering hoort bij de kerk. Als dat er niet is, staat je kerk stil.” 
Het heeft volgens hem alles te maken met waar je focus ligt. ,,In veel Nederlandse kerken is 
de blik naar binnen gericht. Ik zeg: je moet óók naar buiten kijken als kerkelijke gemeente. 
Let op: niet alléén buiten, maar beide.”  
  Hoe een kerkgemeenschap er uitziet en functioneert is namelijk afhankelijk van de 
omgeving. ,,Als je twee kerkgebouwen, met precies dezelfde gemeenteleden, faciliteiten en 
financiën in een andere setting zet, bepaalt die blik naar buiten de kleur en rol van de kerk.” 
Zit je als gemeente in een wijk met veel éénoudergezinnen dan zou je daar wat voor moeten 
doen. In een stad met een migrantenpopulatie spelen weer andere zaken, aldus Broekman.  

Seksueel misbruik  

  Al maanden van te voren wordt bekeken welke items op dit moment wereldwijd van belang 
kunnen zijn in de toerusting van leiders. In februari komen de internationale directeuren van 
Willow Creek samen. Dit jaar rolde daar onder meer een lezing uit rond misbruik en 
ongewenst intiem gedrag in kerken. De seksueel misbruikschandalen in de Rooms-
Katholieke Kerk kwamen daarbij ook ter sprake. ,,Dat is een onderwerp wat overal speelt, in 
elke denominatie. Dat móest op de Summit naar voren komen.” Adam Hamilton, een 
predikant met groot aanzien in de VS, spreekt daarom over de verleidingen waarmee veel 
leiders te maken hebben als het gaat om moreel ongewenst gedrag. De lezing van Hamilton 
is ook in Drachten, Houten en Lelystad te zien.  
  Een andere spreker waar Broekman erg van onder de indruk is, is Jeff Manion van de Ada 
Bible Church in West-Michigan. Hij sprak naar aanleiding van Numeri 11 (Het volkt klaagt) 
over The Land Between (het tussenliggende land). ,,Mensen zijn heel erg enthousiast aan het 
begin van het traject en als de finish in zicht is en de droom bijna is bereikt. Maar wat 
gebeurt er in het tussenliggende stuk? Hoe ga je met teleurstellingen om, mensen die 
helemaal niet met je droom mee willen, of als het allemaal lang níet zo voorspoedig gaat als 
je gehoopt had.”  
  Een andere spreker, Andy Stanley, gaat in op hoe je als leider je voordeel kunt doen met 
spanningen die niet weggaan in je gemeente. ,,Je hebt een groep die de muziek te luid vindt, 
terwijl een ander deel het nog niet hard genoeg vindt! Dat blijft áltijd een spanningsveld. De 
kunst is: hoe blijf je met beide groepen in gesprek.”  

Hoofd vol informatie  

  Na zeven lezingen vertrekken mensen weer, na twee dagen met informatie en ideeën. 
,,Met een vol hoofd”, zo erkent Broekman. ,,Maar wélke conferentie je ook bezoekt, 
onderzoek wijst uit dat mensen er maar tien procent van onthouden.” Willow Creek 
Nederland wil daarom nu in samenwerking met Equip, een christelijke organisatie die helpt 
bij managementtrainingen een vervolgprogramma aanbieden. ,,Drie keer anderhalve dag op 
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drie locaties praten we door over stof van de GLS en de onderwerpen die daaraan 
gerelateerd zijn.”  
  Ook probeert Willow Creek Nederland met hogescholen samenwerking te zoeken. Van de 
Christelijke Hogeschool Ede komt dit jaar een grote groep studenten om de 
leiderschapsconferentie mee te maken. ,,Wat we heel graag zouden willen is dat de Summit 
onderdeel wordt van het curriculum van studenten. Dat ze hier studiepunten voor krijgen.” 
Gedacht wordt al om ,,mini-summits” te houden om studenten kennis te laten maken met 
de opzet.  
  Broekman hoort met regelmaat verhalen terug hoe de conferenties doorwerken. ,,Het is 
vaak zo dat een persoon nét dat even hoort waarmee hij het hele jaar weer vooruit kan. Dan 
is een bezoek aan de Summit het allemaal al waard geweest.”  
 


