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Enschede

Initiatiefnemers Kaj Morel en Mark
de Lat hebben al zo’n dertig
Twentse bedrijven en instellingen
verzameld die achter hun idee
staan van de Twentse Betekenis-
economie. Het zijn allemaal deel-
nemers die het geweten en het al-
gemeen belang willen terugbren-
gen in de economie. 

Morel en de Lat komen nu met
een handvest, dat in tien concrete
punten beschrijft hoe je als onder-
nemer of directeur kunt bijdragen
aan een economie ‘waarvoor we

ons niet langer hoeven te schamen
en die getuigt van oprechte verant-
woordelijkheid voor de wereld die
na ons komt.’

Het is de bedoeling dat nog veel
meer Twentse ondernemers en di-
recteuren zich achter het handvest
gaan scharen. Op 5 april is er in En-
schede een conferentie waarin het
handvest en de stichting Twentse
Betekeniseconomie officieel gelan-
ceerd worden.

Morel: „Je ziet overal in de sa-
menleving een enorme behoefte
om het anders te doen. Op de ener-
giemarkt ontstaan collectieven
voor duurzame energie; Jan Ter-

louw verbindt alle politieke jonge-
renbewegingen op een duurzaam-
heidsmanifest; vorige week werd
het mantelzorg-initiatief Veur Me-
kaar in Twente gelanceerd. Er is een
grote drang om het oude neolibe-
rale juk van de heilige marktwer-
king af te schudden en op zoek te
gaan naar wat ons verbindt en wat
we waardevol vinden.”

In het handvest staan punten als:
‘Vanaf nu zullen we het geweten
terugbrengen in onze economie
door elkaar voortdurend de vraag te
stellen of ons economisch handelen
goed of slecht is en goed of kwaad
doet’ en ‘we zullen geld steeds als

middel hanteren en nimmer als
doel.’ Het zal voor menig onderne-
mer klinken als geitenwollensok-
kenidealisme. Maar volgens Mark
de Lat, mede-eigenaar van Eshuis
Accountants & Adviseurs, is geld
verdienen geen taboe in de
Twentse Betekeniseconomie. „Na-
tuurlijk niet. Het moet alleen geen
doel op zich zijn. Als wij bij Eshuis
ondernemers adviseren leggen we
ook de vraag op tafel hoe zij met
hun bedrijf kunnen meebouwen
aan een sociaal-economisch ster-
kere regio. Dan krijg je heel andere
gesprekken dan wanneer het alleen
om de winst van volgend jaar gaat.
En dat langetermijndenken, die
medeverantwoordelijkheid voor je
leefomgeving, dié zorgen voor be-
tere bedrijven in een sterkere regio.
Daar profiteert iedereen van.”
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