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COLUMN
DUURZAAM ONDERNEMEN:
GOD VOOR ONS ALLEN!

In de media gaat het de laatste tĳd over onder andere schaliegas, privacy

vertrouwt en zĳ jou. Niet technisch of technologische kennis, maar omgaan

en de pensioenen. In al dit informatiegeweld ben ik steeds op zoek naar een

met mensen. In hoeverre functioneren wĳ als mens, leggen wĳ contacten en

rode lĳn. Een lĳn die achter al deze acties zit en er voor zorgt dat er keuzes

respecteren wĳ anderen en onze omgeving? Basisvragen die teruggrĳpen

gemaakt worden die passen in het plaatje van de toekomst van ons land, van

op onze moraal. Vroeger was de pastoor hier de man bĳ uitstek voor. Maar

onze wereld.

de kerken hebben het tegenwoordig nog zwaarder dan het bedrĳfsleven

Zo ook binnen bedrĳven: vooral nu staan deze niet stil in hun ontwikkeling.

(deels ook door hun eigen schuld). In de H.J. Schoo-lezing had Premier Rutte

Ieder voor zich probeert te overleven. Maar de manier waarop dit gebeurt,

het over ‘back to basics en huis op orde’. Maar over hoe we met elkaar om

lĳkt meer op ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ dan een gecoördineerde

zouden moeten gaan en elkaar moeten vertrouwen, het menselĳke in onze

ontwikkeling. De vraag is of de stappen die nu gemaakt worden wel zo

samenleving, hoorde ik niets.

duurzaam zĳn: leiden deze niet tot een volgende crisis? Economisch maar
zeker ook sociaal of ecologisch. Komen we er met z’n allen wel beter uit?

In deze roerige ondernemerstĳden, met een terugtrekkende kerk en een
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politiek die geen richting geeft, ben ik bang dat we het moeten hebben van
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ons allen.
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Fair en vertrouwen zĳn geen thema’s die je makkelĳk in KPI’s kan vatten.

van de Universiteit Utrecht. Na zĳn gezin ligt zĳn grootste passie in het ondersteunen

Het gaat erom of je de aansluiting met je omgeving nog hebt, of jĳ hen

van mensen bĳ het duurzamer maken van bedrĳven.

