
Cursusmodule Bouwen aan een  
gemene goed economie 
(gratis voor studenten, beperkt plaats, vooraf 
aanmelden) 

Uitnodiging 18 maart van 9.30-17.30 
uur 
Ontwikkelingen vragen steeds meer om een 
samenleving die het algemeen belang in het 
middelpunt plaatst van alle economische activiteit 
en om betrokkenen die de maatschappelijke en 
economische vraagstukken van dit moment aan 
kunnen  

We nodigen u uit om in deze cursusmodule kennis te 
maken met de gemene goed economie en vanuit 
verschillende perspectieven, zoals ondernemer, 
consument en gemeenschap, mee te bouwen aan 
een economie die menswaardig, coöperatief en 
solidair, ecologisch, rechtvaardig, democratisch en 
transparant is.

Programma 
• Welkom bij cursus netwerk Gemene Goed 

Economie 
• Inleiding Economy for the Common Good (ECG) 

Ontstaan ECG - pioniersbedrijven - regionale 
groepen - actorgroepen - activiteitenvelden - 
groei ECGEuropa 

• Inleiding Duurzame en solidaire economie  
Inleiding Ethische Accountancy - Beleidskeuzes 
Europese parlement voor ECG - Kansen voor een 
gemene goed economie 

• Introductie Common Good Balance (matrix) 
De vijf waarden (zie voorbereidende opdracht) 
Vanuit ondernemers- consumenten- 
gemeenschap 
Aan de slag met de matrix  

• Volgende module: Ondernemen in de Gemene 
Goed Economie 

Met bijdragen van Otmar Donnenberg, Fernando 
Suarez Muller en Anne-Marie Poorthuis.  

Voorbereidende cursusopdracht  
De Gemene Goed Economie gaat uit van vijf 
gemeenschappel i jke waarden (mensel i jke 
waardigheid, coöperatie en solidariteit, ecologische 
duurzaamheid, sociale gerechtigheid, democratie en 
transparantie)  
Wij vragen u om ter voorbereiding van de cursus uw 
eigen kennis van deze waarden te delen. Het zijn 
waarden die iedereen ongetwijfeld kent.  En de 
vraag is welke betekenis u geeft aan deze begrippen 
en waardoor dat wordt gevoed. We gebruiken voor 
deze verkenning het digitale netwerkprogramma. 
Volg de link, registreer je zelf als deelnemer, voeg 
een themaverkenning toe (titel), schrijf een korte 

inleiding en voeg voorbeelden, ideeën, vragen en 
theorieën toe. Deze voorbereiding gebruiken we ‘s-
middags in de cursusbijeenkomst.  

 

Overzicht cursusmodulen 2016 
In 2016 ontwikkelen we zes modulen. We nodigen u 
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  
• 18 maart: bouwen aan een gemene goed 

economie  

• 15 april: ondernemer in een gemene goed 
economie 

• 20 mei: maatschappelijke verantwoordelijkheid 

• 3 juni: consument in een gemene goed 
economie 

• 30 sept: adviseur in een gemene goed economie 

• 25 nov: geld in een gemene goed economie 

Internationale beweging ECG 

Economy for the Common Good (ECG) is een 
internationale beweging die in 2010 in Oostenrijk is 
gestart. Inmiddels zijn particulieren, bedrijven, 
steden en NGO’s over de hele wereld actief 
betrokken bij ECG. Ondernemers gaan de uitdaging 
aan om hun onderneming te ontwikkelen en 
onderzoeken de eigen onderneming met de common 
good balance. Zie netwerk NL  http://
nederland.gwoe.net/ 
Z i e n e t w e r k I n t e r n a t i o n a a l  h t t p s : / /
www.ecogood.org/en 

Informatie en aanmelding 
• Vrijdag 18 maart van 9.30 uur tot 17.30 uur  

http://gemenegoedeconomie.ev.netwerkprogramma.nl
http://gemenegoedeconomie.ev.netwerkprogramma.nl
http://nederland.gwoe.net/
https://www.ecogood.org/en


• Locatie Universiteit voor Humanistiek 
(achteringang) Pieterskerkhof 13A Utrecht. 
Lokaal 1.22 ochtend en lokaal 1.40 middag 

• Beperkt plaats. Aanmelden Fernando Suarez 
Muller. 

• Alle deelnemers maken vooraf de 
cursusopdracht verkenning  waarden zie link 

mailto:F.SuarezMuller@UvH.nl
http://gemenegoedeconomie.ev.netwerkprogramma.nl



