Bijdrage voor: Bestuur aan het woord
Van: Marianne Luyer

We moeten de taal van deze tijd spreken en onze christelijke inspiratie vertalen
naar ons eigen leven; dan zijn we (weer) van grote betekenis!

1. Wat vindt u belangrijk in het leven?
Jezelf mogen zijn, authenticiteit, integriteit en liefde. Blijkbaar is het heel moeilijk om een
balans te vinden tussen authentiek zijn en tegelijkertijd in vrede met je omgeving leven.
Toch is dat de uitdaging waar we voor staan!

2. Waarom zet u zich in voor de NCRV?
Omdat ik het belangrijk vind dat er maatschappelijke organisaties zijn met een christelijke
identiteit, die de christelijke boodschap en invalshoek goed inbrengen in het maatschappelijk
debat. Daarom zet ik mij ook in als voorzitter van de Besturenraad, de koepel van het
christelijk onderwijs.

3. Wat zijn uw favoriete radioprogramma’s, tv-programma’s en internetsites?
Ik luister vooral in de auto veel naar radio 1 (Radio 1 Journaal en stand.nl) en naar radio 4.
Televisie: Schepper en Co, Rik Felderhof, Una Voce Particolare, Hour of Power, en natuurlijk
journaal en nieuwsrubrieken.
Websites: Google, CDA.nl

4. Wat mist u nog bij de NCRV?
Ik mis ondernemerschap; het is allemaal nog te braaf, te verantwoord. Ik mis het verkennen
van grenzen; we moeten nieuwe initiatieven oppakken op het gebied van organisatie en
ondernemen, vernieuwend zijn.
Willen we jongere mensen en de mensen uit de middenleeftijd meer aanspreken dan zullen
we ons toch nog meer moeten durven onderscheiden en profileren. De NCRV is wel op de
goede weg met de mooie slogan “durf te geloven….”. En niet te vergeten de ontwikkeling
van nieuwe websites, zoals ‘www.dedigitaledominee.nl’.

5. Hoe ziet u de toekomst van de NCRV?
Ik geloof in een pluriforme publieke omroep, net zoals ik geloof in de waarde van
pluriformiteit in het onderwijs. Deze pluriformiteit houdt een samenleving leefbaar: voor
iedereen is er plaats en ruimte! De NCRV heeft wel een enorme opdracht om in de
multimediale sector de christelijke identiteit herkenbaar uit te dragen en alle lagen van de
maatschappij daarmee aan te spreken!. Wat mij betreft geeft het dagblad Trouw een goed
voorbeeld hoe dat kan.

5. Wat wilt u bijdragen binnen het bestuur?
Mijn ervaring als ondernemer en mijn ervaring als bestuurder. Ik hoop een bijdrage te
kunnen leveren aan de verdere vernieuwing van de NCRV, met name in organisatorisch,
bedrijfsmatig en bestuurlijk opzicht.

