B 16 - Ideëel en Samenleving:

Brainstormsessie Duurzaam Ondernemen

Inleiding
Het wordt steeds duidelijker: het huidige paradigma, dat voorschrijft dat we welvaart alleen
kunnen bereiken via economische groei, leidt ons op een dood spoor. De sociale ongelijkheid
wordt steeds groter en het milieu verslechtert met de dag.
Inmiddels zou eigenlijk iedereen zich bewust moeten zijn van de noodzaak om deze noodlottige
koers te wijzigen. Voor deze koerswijziging is het nodig dat we welvaart anders gaan meten dan
tot nu toe gebeurt met het Bruto Nationaal Product. Alternatieven daarvoor zijn bijvoorbeeld het
Duurzaam Nationaal Inkomen of de Mondiale Voetafdruk. Hoe kan men als ondernemer
bijdragen aan een “geloofwaardige economie”?
Inhoud
Deze bijeenkomst betreft een brainstormsessie. Het thema is de groei naar een duurzame en
solidaire economie. Wat houdt dit precies in? Tijdens deze bijeenkomst praten we met elkaar
over de mogelijkheden. Dit zal gebeuren aan de hand van stellingen over mondiale, duurzame
en solidaire ontwikkeling. Thema’s zijn bijvoorbeeld duurzaam consumeren, groei en
herverdeling, landbouw en media. We gaan ook economisch “meeten” met een deskundige op
het gebied van (duurzaam) ondernemen. Doel is dat we er met elkaar achter komen hoe het
bedrijfsleven kan bijdragen aan een eerlijkere en duurzamere economie.
Praktische informatie
 Duur: 1 dagdeel
 Groepsgrootte: maximaal 30 personen
 Kosten: In overleg
 Zie ook Fair Trade Koken
Profiel en achtergrond themadossier
Stichting Burger onderkent de urgentie van economische beleidswijzigingen. Dit doet ze door in
de politiek en in het bedrijfsleven vragen te stellen over het eeuwige streven naar economische
groei met de onderdelen Radio Politiek en Cafe Politiek en SBOnderzoek. In 2008 vond aan de
Universiteit van Tilburg de conferentie Een comfortabele waarheid plaats. Naar aanleiding van
deze conferentie is De Verklaring van Tilburg opgesteld. Deze verklaring roept op tot eerlijk
meten van economische groei en eerlijke verdeling van welvaart. Het Comité van Aanbeveling
van de conferentie en De Verklaring van Tilburg bestaat uit ondermeer Herman Wijffels, Arnold
Heertje, Diederik Samson en Jan Pronk.
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