
VKB-partner ‘Gewoon Jeroen’ voor volledige digitale veiligheid en archivering 

van de kerk  

 

‘Gewoon Jeroen, uw ICT manager’. De nuchtere naam van dit jonge bedrijf in 

Aalsmeer zegt veel over de ‘down to earth-mentaliteit’ van oprichter en 

eigenaar, Jeroen Borgman. Bedrijven en organisaties adviseren en 

ondersteunen op ICT-gebied, daar draait het om. Bij De Schutse, de 

protestantse kerk in Uithoorn is hij lid van het College van Kerkrentmeesters. 

De stap naar het partnerschap bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 

Beheer in de PKN (VKB) lag dan ook voor de hand. “Met een professioneel 

mailsysteem en het opslaan van documenten zorg je voor een veilige 

archivering maar ook dat vertrouwelijke zaken niet op straat komen te liggen.” 

 

De 44-jarige Borgman heeft al een lange loopbaan bij onder meer Koper Automatisering 

in Aalsmeer achter de rug. “Ik ben niet zo’n typische ICT-er die de hele dag achter de 

schermen zit, maar wel iemand die ook graag met mensen overlegt over allerlei ICT-

oplossingen. Die rol had ik ook jarenlang bij Koper waar de klanten vooral uit de sierteelt 

kwamen. Nu is het tijd om zelfstandig mijn horizon te verbreden. Ik ga geen ICT-

bedrijven beconcurreren maar ik zie mijn rol veel meer als de deskundige en nuttige 

tussenpersoon. Veel bedrijven en organisaties, zeker de kleinere en middelgrote, weten 

heel goed hoe belangrijk ICT is. Tegelijkertijd zien ze dat als een soort noodzakelijk 

kwaad waar ze het liefst zo weinig mogelijk tijd en energie aan besteden ondanks het 

grote belang ervan. Daar kom ik dan in beeld. Ik heb de kennis en ervaring, kan die 

rompslomp uit handen nemen en zorgen dat alles efficiënt en vooral veilig werkt.” 

De Schutse 

Als vrijwilliger is hij al enkele jaren betrokken bij het facilitaire werk van de Schutse in 

Uithoorn zoals bijvoorbeeld het veilig opslaan en archiveren van documenten en e-mails. 

Sinds begin dit jaar is hij er ook lid van het College van Kerkrentmeesters. De stap om 

officieel partner van de VKB te worden lag dan ook voor de hand. Daarbij ging de 

vereniging niet over een nacht ijs. “Er is echt gekeken of je verstand van ICT hebt maar 

ook of je op de hoogte bent van de achtergronden van het werk van de kerkrentmeesters 

en de kerkorganisatie kent. Natuurlijk moet je ook betrouwbaar en integer zijn bij dit 

werk. Daarover zijn bijvoorbeeld ook referenties ingewonnen bij de mensen van de 

Schutse.”  

VKB-partner 

De uitkomsten waren duidelijk positief want inmiddels heeft ‘Gewoon Jeroen’ de officiële 

status van VKB-partner. Hij is dat samen met een ander, groter ICT-bedrijf. Geen 

concurrenten van elkaar maar veel eerder een nuttige aanvulling en samenwerking, zo 

benadrukt Jeroen. “We hebben samen al goede werkafspraken gemaakt. Het zijn qua 

omvang verschillende bedrijven. Zij zijn wat groter en ik ben een eenmanszaak met een 

wat andere aanpak en werkwijze. We zijn er van overtuigd dat we elkaar uitstekend 

zullen aanvullen, geografisch maar bijvoorbeeld ook als back-up in drukke of 

vakantieperiodes.” 

Verbeteringen 

Aan digitale veiligheid en archivering bij de leden van de VKB zijn nog veel verbeteringen 

mogelijk, daarvan is Jeroen overtuigd. “Vaak zijn het vrijwilligers die bijvoorbeeld vanuit 

huis het emailadressenbestand beheren en kerkdocumenten archiveren. Dat doen ze zeer 



gemotiveerd en integer, maar je loopt daarmee risico’s. Mensen kunnen onverwachts 

stoppen, er kan een kop koffie over een laptop thuis gaan waardoor je belangrijke 

documenten opeens kwijt bent. Maar het grootste risico is toch dat er door een klein 

foutje opeens allerlei vertrouwelijke zaken op straat kunnen belanden.  Sinds mei vorig 

jaar is de veelbesproken AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. 

Die stelt strenge eisen aan digitale veiligheid, inclusief fikse boetes als deze wet niet 

nageleefd wordt. Daarom is het verstandig om het werk op deze digitale sleutelposities te 

professionaliseren. Op dat moment kom ik dan in beeld.” 

ANBI-tarief 

“Natuurlijk, vrijwillige kerkrentemeesters doen dit werk gratis terwijl het inschakelen van 

‘Gewoon Jeroen’ uiteraard geld kost, dat argument hoor je vaker. Ik denk zelf dat het in 

de praktijk erg meevalt. Grote technoreuzen zoals Microsoft hebben speciale goedkope 

softwareprogramma’s voor organisaties met een ANBI-status, organisaties dus voor het 

algemene nut. Ook met ‘Gewoon Jeroen’ hanteer ik bij dit werk voor de VKB een speciaal  

gereduceerd ANBI-tarief. Hoe zuinig we, en terecht, ook willen zijn, geld is eigenlijk geen 

goede reden om als kerk niet voor volledige digitale veiligheid en archivering te zorgen.” 

Toch zullen veel kerkrentmeesters stellen dat het in het verleden eigenlijk altijd goed is 

gegaan. “Dat is natuurlijk zo, maar blijft dat ook zo in de toekomst? Blijft het goed gaan 

met die historisch gegroeide digitale houtje-touwtje-oplossingen die we nu vaak 

gebruiken? Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje. Er komt een moment dat het fout 

gaat. Dat moment komt steeds dichterbij en dan  zijn gegevens van jouw kerk verloren 

gegaan of liggen op straat. Met alle nare gevolgen van dien, ik denk dat iedereen zich 

daar wel iets bij kan voorstellen. Ik vergelijk het wel eens met verzekeringen. De kans 

dat je brand krijgt is klein maar toch hebben we een brandverzekering. Dat geeft 

veiligheid en rust voor het geval dat. En begrotingen laten we toch ook altijd controleren 

door een accountant? Moet je als kerkrentmeester diezelfde zekerheid niet willen met 

digitale veiligheid en archivering?“  

Bovendien, veiligheid op ICT-gebied geeft rust, zo 

weet hij uit eigen ervaring en als kerkrentmeester.  

“Daarmee kan ik dus helpen, met sparren, met 

adviezen en met concrete voorstellen. Hoe zo’n 

traject er in de praktijk precies uit gaat zien? Dat kan 

heel verschillend zijn. Het hangt onder meer af van 

de vraag en behoefte van een kerkgemeenschap. Ik 

kan daar mijn jarenlange kennis van ICT-

mogelijkheden maar ook mijn ervaring als vrijwilliger 

en kerkrentmeester bij de Schutse tegenover stellen. 

Dat maakt zo’n gesprek natuurlijk een stuk 

makkelijker. Samen komen we dan tot de best 

mogelijke oplossing.” 

 

Meer informatie; 

‘Gewoon Jeroen’ 

@: info@gewoon-jeroen.nl 

T: 06-11800216 


