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De huidige vrijemarkt-economie,
met de ieder-voor-zich-mentali-
teit, maakt de samenleving kapot.
Kaj Morel, voormalig lector identi-
teitsmarketing bij Saxion, werd ge-
sterkt in die overtuiging toen hij

onlangs op een congres Herman
Wijffels hoorde spreken. De oud-
topman van de Rabobank en oud-
voorzitter van de Sociaal Economi-
sche Raad begon zijn toespraak
daar met de opmerking dat het hui-
dige neoliberale kapitalistische
stelsel versleten is, en dat er drin-
gend behoefte is aan een nieuw
stelsel. ,,Hij was ooit een kopstuk
van de neoliberale economie. Als
hij dat zegt, dan weet je dat je niet
met iets zweverigs bezig bent.”

Maar de economie hervormen,
hoe doe je dat? Dat is toch iets
mega-groots, iets waar gewone
mensen geen vat op hebben?  Mo-
rel: ,,Je moet het gewoon doen. Ge-

woon ergens beginnen. Je ziet al in
allerlei sectoren dat mensen het an-
ders willen, dat er initiatieven ont-
staan om de zorg te hervormen, om
bedrijven anders te leiden. Wij wil-

len dat proces versnellen. Daarom
hebben we nu het Handvest van de
Betekeniseconomie geformuleerd.
Bedrijven en organisaties die zich
daarin herkennen kunnen zich

aansluiten en daarmee aan de basis
staan van de verandering.”

Volgens Morel en mede-initia-
tiefnemer Mark de Lat is het geen
toeval dat de Betekeniseconomie
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� Kaj Morel (rechts) en Mark de Lat: ,,We willen het proces van de

Betekeniseconomie versnellen.” FOTO BERT KAMP

‘We moeten
gewoon 
beginnen’
Hervorming van de economie  is

noodzakelijk.  Maar de economie

hervormen, hoe doe je dat? 

De Betekeniseconomie begint in Twente.

‘Ieder-voor-zich-mentaliteit’ maakt de samenleving kapot, stellen de koplopers       

Je ziet al in allerlei
sectoren dat mensen
het anders willen

–Kaj Morel, oud-lVector Saxion

■ HENGELO Twee jonge kinderen hebben zaterdagmiddag zo'n

anderhalf uur vastgezeten in een lift in Hengelo. De brandweer

heeft ze bevrijd. De kinderen van rond de 10 jaar oud, kwamen

bang en in tranen uit de lift. Ze werden door hun ouders opge-

vangen en maken het verder goed. Over de oorzaak tast de

brandweer nog in het duister, volgens de kinderen bleef de lift

spontaan steken. FOTO JACK HUYGENS/NEWS UNITED
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HENGELO/OLDENZAAL

Lange file na dubbel
ongeval op de A1

Op de A1 tussen Hengelo en Ol-

denzaal ontstond gistermiddag

een lange file na een dubbel on-

geval tussen Hengelo en Olden-

zaal. Eerst schaarde een auto

met aanhanger. De personen-

auto die op de aanhanger stond

belandde daarbij op de rijbaan. 

Iets verder terug,  richting Hen-

gelo, botsten twee auto’s op el-

kaar. 

ENSCHEDE

Dj-talent wint
Kunstbende Overijssel

De Enschedese dj Rafi El Mora-

bet - artiestennaam Raaf - heeft

zaterdag Kunstbende Overijssel

gewonnen, een wedstrijd voor

jong creatief talent. Het 16-jarige

talent versloeg in de categorie dj

26 andere leeftijdsgenoten en

plaatste zich daarmee voor de

halve finale in Amsterdam.  De

winnaar mag optreden op het

hoofdpodium van een festival.

HANDVEST

We schudden de oude,
neoliberale economie van
ons af en omarmen een
economie waarvoor we
ons niet langer hoeven te
schamen en die getuigt
van oprechte verantwoor-
delijkheid voor de wereld
die na ons komt. Vanaf nu
zullen we:

1 Het geweten terug-
brengen in onze econo-

mie door elkaar voortdu-
rend de vraag te stellen of
ons economisch handelen
goed of slecht is en goed
of kwaad doet

2 Het belang van de ge-
meenschap altijd het

zwaarst laten wegen (in
plaats van het individuele
belang)

3 Nooit voor eigen ge-
win gaan als dat ten

koste gaat van anderen

4 Streven naar het pro-
duceren van produc-

ten en diensten die de we-
reld beter maken voor zo-
veel mogelijk mensen (ipv
streven naar  zoveel moge-
lijk geld verdienen)


