
Maak de wereld mooier 

….ga economisch handelen 
 

Verdiep je een zaterdag in  

in de ethische aspecten  

van economie in de 21e eeuw 

 

SEP 

17 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 
• De economie verandert. Veranderen ook de waarden van mijn eigen verdienmodel?   

• Deeleconomie: Brengt dat ons dichter bij ‘eerlijk zullen we alles delen?’ 

• Hoe zien mijn werk en inkomen eruit in een circulaire economie? 

 

Toets je eigen ideeën aan  
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hoogleraar 
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voorzitter 
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Economie 

 

8 uur inspiratie 
Wat denk jij over de nieuwe economie en oude waarden. Op de Ermelose heide zoeken we een beetje 

onze weg in de snel veranderde wereld van het grote geld en je eigen plek onder de zon.  

We stellen onszelf eens wat ethische vragen bij de manier waarop je zelf aan je geld komt. 

 

Dit evenement wordt georganiseerd door SCALA1  

Scala staat garantie voor begrijpelijke diepgang en ontspannen gesprekken die er toe doen. Kind(eren) 

mee? Dat vinden we leuk. Op tijd aangemeld, dan is er voor hen een eigen programma. 

 

Praktisch 
Plaats:   Dennenheul, Paul Krugerweg 45, Ermelo op de Veluwe. 

Tijd:   17 september van 12.00 uur (inclusief lunch) tot 20.30 uur. 

Kosten : € 50 voor niet Scala leden (incl maaltijd)  

Heb je belangstelling? Laat het snel weten! info@scalanet.nl. Kijk ook op   www.scalanet.nl . 

 

                                                        

Wat/Wie is Scala? 

Scala is 'n groep mensen die zoekt naar wegen om in de moderne tijd toegewijd leven gestalte te geven door 

spiritualiteit, maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapsvorming experimenteel te combineren. Scala is 

verbonden met de 18e eeuwse kloosterorde van de Redemptoristen. 

 



Programma   

zaterdag 17 september 
 
 

12.00  Inloop Welkom en lunch 

13.00  Verdienen we meer, verdienen we beter? Introductie door Peter Smit 

 Daarna in kleine groepjes: Wat is jouw 100.000 euro vraag over de economie? 

Bij het bedenken van de vragen zijn de inleiders/deskundigen aanwezig als luisteraar.  

Om te proeven waar het deze middag naar toe gaat.  

14.00 Vier  inleiders gaan in op de vragen. 

Debat en interruptie toegestaan.  

16.30 Maak je eigen businessmodel 

Hiervoor wordt een werkmodel aangereikt. 

17.00 Afsluiting middag borrel, diner.  

19.00  Verder door over businessmodellen, en de grote geld e/o gelukshow 

 

Voor leden van Scala gaat het programma zondagochtend nog verder. 

 

 

Meer over 
Het gesprek gaat vooral over onze persoonlijke drijfveren, onze zorgen, onze vragen, onze ethische 

dilemma’s. We laten ons inspireren door: 

 

Theo Salemink, kerkhistoricus en meer nog een nieuwsgierig lezer en schrijver. Publiceerde over 

cultuur, religie en sociaal-economische kwesties. Zijn laatste boek Op de rug van de tijger, is een 

pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht (2015). 

 

Koen Frenken hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek 

bestudeert hij radicale innovaties in producten en diensten, met bijzondere aandacht voor de 

deeleconomie. Daarnaast doet Frenken onderzoek naar de rol van innovatie in stedelijke en regionale 

ontwikkeling.  

 

Erick Wuestman voorzitter van de Stichting Circulaire Economie. De stichting werkt aan een florerend 

en toekomstbestendig Nederland vanuit het circulaire gedachtegoed door bedrijven, overheids- en 

onderwijsinstellingen de kansen & potentie van circulaire economie te laten zien. 

 

 

 

Heb je belangstelling? Laat het snel weten!  

Aanmelden liefst voor 11 september.  

Aanmelden bij Eric Corsius op info@scalanet.nl 

 

Vragen of meer informatie?  

Jel Engelen 06-24250045 of jelengelen@gmail.com 

 

 


