CONFERENTIES

De Gouden Eieren van zakelijke spiritualiteit en verantwoordelijkheid

Winnende bedrijven zijn
Bedrijven die uit zichzelf een hoge ethische standaard kennen en verantwoordelijkheid nemen, hebben de
toekomst. Dat kwam naar voren tijdens het jongste symposium ‘Bedrijfscultuur en Spiritualiteit’ in Brussel.
Niet afwachten maar actie!, zo was de teneur onder de aanwezige kopstukken, van Sri Sri Ravi Shankar tot
Ruud Lubbers en Nobelprijswinnaar Rajendra Pachauri. ING ontving de prijs voor Corporate Ethics.

Het thema van het symposium was ‘Innovatie door Ethiek’. Het
hoofdonderwerp vormde ‘Duurzaamheid’, met als nevenonderwerpen ‘Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven’ en ‘Leiderschapsstijlen die duurzaamheid en ethisch handelen bevorderen’.
Het symposium werd bijgewoond door 34 prominente wereldleiders en 200 deelnemers, onder wie captains of industry, wetenschappers en spirituele leiders. De opening werd verricht door
Sri Sri Ravi Shankar. ‘We leven nu in een tijd dat de grenzen van
economie, politiek en religie langzaam aan belang inboeten,’ zo
stelde hij. ‘We moeten bouwen aan een holistische maatschappij
die zich tegelijkertijd toelegt op het stimuleren van individuele
groei én op het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. Om
dit te bereiken moeten we de politiek spiritualiseren, de wijsheid
globaliseren, het bedrijfsleven socialiseren en de godsdiensten
seculariseren. Deze wereld is ónze wereld en wij moeten deze
uitdaging nú oppakken.’
Mr. Suhas Gopinath

Lubbers en Santer

Andere prominente aanwezigen waren onder andere Ruud Lubbers, oud minister-president van Nederland en medeoprichter
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spreekt het congres toe
na uitreiking van de Youth
Leadership Award 2007

ethische bedrijven
van The Earth Charter: ‘Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven maakt tegenwoordig deel uit van de kern van het ondernemen. Dat is geweldig. Samen oefenen we ons vermogen het
leven te vieren.’
Jacques Santer, voormalig voorzitter van de Europese Commissie, stelde dat ‘de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven er zeer zeker toe doet omdat het de kernwaarden weerspiegelt van een maatschappij waarin wij graag willen leven’.

Klimaatverandering

Rajendra Pachauri, directeur van het International Panel on Climate Change en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 2007
(gedeeld), sprak over klimaatverandering: ‘Gezien de projecties
hierover en gezien een mogelijke kans op krachtige actie door de
wereldgemeenschap, moet de wereld nu overgaan op een econo-

mie die weinig CO2 verbruikt en verder op een milieuvriendelijke
manier produceert.’ Hij gaf ook aan ervan overtuigd te zijn dat
ondernemingen die de visie en de ethische standaard hebben om
die richting op te gaan vóórdat de markt hen ertoe dwingt, succesvolle ondernemingen zullen zijn.

Oproep van de jeugd

Eén van de hoogtepunten van het symposium was zeker ook de
presentatie van het World Youth Forum. Dit Forum bestaat uit
geselecteerde jonge professionals en studenten in de leeftijd van
18 tot 35 jaar. Uit dertien landen, verspreid over alle continenten,
namen 55 ‘toekomstige leiders’ deel. Middels een presentatie en
een film deelden zij hun ideeën en suggesties met de aanwezigen
op het symposium. Deze ‘Oproep van de Jeugd’ maakte veel enthousiasme los en geeft hoop voor de toekomst.
>

Over het symposium ‘Bedrijfscultuur en Spiritualiteit’
Van 1 tot 4 december jl. werd alweer voor
de vierde keer het internationale symposium Corporate Culture & Spirituality
(CCS) gehouden. De bijeenkomst vond voor
de tweede keer plaats in Brussel in het
Europese Parlement, met als gastheren de
International Association for Human Values

(IAHV) en de Europe India Chamber of Commerce (EICC). De IAHV is een humanitaire
en educatieve non-profit organisatie, die
tot de grootste niet-regeringsgebonden
organisaties (NGO’s) ter wereld behoort.
Deze instelling onderhoudt een speciale
overlegstatus met de Economische en So-

ciale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties
en werkt samen met UNICEF. IAHV is actief
in meer dan 140 landen wereldwijd en richt
zich op de ontwikkeling en bevordering van
menselijke waarden in de samenleving.
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Z.H. Sri Sri Ravi Shankar reikt de Ethics
in Business Award
2007 uit aan Rutger
Koopmans, Senior
Executive Vice President of ING Bank

‘Outstanding Individual’

Tijdens het symposium werden door IAHV ook twee prijzen
toegekend. In de categorie ‘Outstanding Individual’ werd de prijs
toegekend aan prof. Peter Eigen, de oprichter van Transparancy
International, voor het bouwen van een wereldwijde coalitie tegen corruptie in het bedrijfsleven en openbaar bestuur, en voor
de bevordering van de hoogste standaard voor verantwoording
en goed bestuur. In zijn dankwoord wees prof. Eigen erop dat op
dit moment het ‘bestuur’ van de wereldeconomie erg zwak is en
dat voor invoering van de hoge ethische normen een nieuw besturingssysteem nodig is dat niet alleen door de lidstaten wordt
aangedreven.

Ethiekprijs voor ING Bank

Winnaar Ethics in
Business-Award
2007 prof. Peter
Eiger, oprichter van
Transparency International en president of
Extractive Industries,
Transparency Initiatieve (EITI).

In de categorie ‘Outstanding Corporate’ werd de prijs toegekend
aan de ING Bank in de persoon van Rutger Koopmans, Wholesale Banking Management Team. Deze organisatie kreeg de
prijs voor het hooghouden van ethische waarden bij het zakendoen en voor het bij elkaar brengen van mensen en culturen teneinde menselijke waarden in het bedrijfsleven te versterken. In
zijn dankwoord wees de heer Koopmans erop dat een op waarden gebaseerd management een belangrijk aspect is van ING, al
vanaf de oprichting. ING bewijst dat ethiek winstgevend is.
Ethiek is immers zeker niet alleen voor het management van
belang, maar moet aanwezig zijn in het DNA van alle medewerkers. Hij sloot af met de opmerking dat hijzelf veel belang
hecht aan het behouden van de menselijke waarden, omdat dat
de ‘vlam’ brandend houdt: ‘Vertrouwen is de adem van het bedrijfsleven, ethiek vormt de ledematen en het verheffen van de
geest is het doel.’ 
Meer details over de komende CCS 2008 kunt u vinden op
www.ccs2007.eu en te zijner tijd op www.ccs2008.eu.
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