GOODen dag,
Als wij ons volledig bewust zouden zijn van de gevolgen van ons handelen voor toekomstige
generaties, zouden wij er dan mee doorgaan? Je zou denken van niet. Echter, we behoren
tot een vreemde soort. De geschiedenis heeft aangetoond dat de mensheid hiertoe
makkelijk in staat is indien uitgedaagd door valse motieven, onder druk gezet of verleid door
macht, hebzucht of financieel gewin. We lijken verslaafd aan het comfortabele en rijke leven
en zijn sterk gehecht aan onze ‘normale’ consumptiepatronen. Ongeduldig zien we hoe
Covid ons niet-duurzame gedrag tijdelijk beïnvloedt, maar liefst niet voor al te lang. En
ondertussen lopen we ver achter bij het bestrijden van klimaatverandering,
biodiversiteitsverlies en wereldwijde ongelijkheid.
Ik ben Robert Hoedt (57) en heb meer dan 35 jaar ervaring in internationaal zakendoen
waarvan 27 jaar als zelfstandig ondernemer. Ik heb voldoende gereisd om het vele moois dat
de wereld ons gratis biedt gezien te hebben. Maar ik heb ook armoede, discriminatie,
oorlog, vervuiling van land, lucht en water, uitputting van natuurlijke bronnen, pandemieën,
klimaatverandering, corruptie en uitsterven van soorten gezien, en wel in grotere omvang
dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.
Al deze gevaren kunnen eenvoudig wortelen in ons ‘old-school’ economisch systeem en
groepen en landen uiteendrijven, zo een gevaar vormend voor een harmonieuze, gezonde
en eerlijke gemeenschap. We moeten tot actie over gaan! We kunnen de volgende
generaties echt niet met een versleten, uitgeputte en niet te repareren wereld achterlaten.
Dat is waarom ik GOOD MVO Advies.nu ben gestart.
Ik ben er van overtuigd dat de bedrijven in onze wereld hun activiteiten kunnen aanwenden
als een kracht voor het goede. Meer nog zelfs binnen internationale samenwerkingsverbanden. Ik ben blij te zien dat zulke initiatieven zich ontwikkelen, maar we moeten meer
versnellen, veel sneller. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
kunnen hierbij leidend zijn. Ik houd het bereiken van een keerpunt binnen vijf a tien jaar
voor mogelijk. Bedrijven, klein of multinationaal, die de duurzame beweging nu steunen,
zullen dan de leiders van een nieuwe economie zijn. We zullen allemaal nú tot actie moeten
overgaan. Ik kijk er met ongeduld naar uit om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van
maatschappelijk verantwoorde strategieën om zo voorbereid te zijn op een duurzame,
succesvolle en betekenisvolle toekomst.
“Als je denkt te klein te zijn om het verschil te maken, probeer dan eens met een mug te
slapen.” (Dalai Lama).
Laten we snel samen zitten,
met duurzame groeten,
Robert Hoedt
Best, Januari 2020
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