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Beste relatie,
Duurzaamheid is passé. Een helder
statement, maar bovenal ook de titel van het
boek van Hugo Hollander en Carolien
Gadella – van Wersch dat begin juni uitkomt.
Een statement dat triggert en tegelijkertijd
vragen oproept. Tijdens een kort seminar met
inspirerende sprekers zoals prof. Dr. Paul
Louis Iske gaan we in op de vragen die het
statement oproept. De sprekers hebben een
divers palet aan achtergronden en expertises
waardoor we een verrassende, verdiepende
en interessante dialoog verwachten. Een
dialoog waar we u graag voor willen
uitnodigen! Aan het einde van het seminar
ontvangt u het boek t.w.v. € 24,95 dat u direct
kunt laten signeren door de auteurs.

Terug naar een werkwijze zoals die ooit
bedoeld was!
In Nederland is het accountantsberoep
ooit gestart in 1883 door Barend Moret,
één van de voorlopers van het huidige
EY. In zijn tijd was het een beroep waar
je als professional, maar ook als klant
en medewerker trots op was. Een
pleidooi voor de oer-accountant: terug
naar een werkwijze zoals die ooit
bedoeld was.
Zie Verder

Wanneer: 1 juni 2017
Hoe laat: 16:30 tot 19:00
Waar: Uit je Eigen Stad te Rotterdam
(Marconistraat)
Kosten van het seminar (incl. boek en
hapjes/drankjes): € 49,95
Indien je nu al verzekerd wil zijn van een plek
en de officiële uitnodiging, stuur dan een
mailtje naar:
hugo.hollander@shareimpactaccountants.nl
of carolien@doublepurpose.nl

Achtergrond info:
De Club van Rome was de grondlegger van
het begrip ‘duurzaamheid’, ook wel
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’
genoemd. Nu, bijna vijftig jaar later, worden in
het bedrijfsleven zoveel zinnige én onzinnige
initiatieven opgehangen aan het begrip dat de
betekenis ervan verloren lijkt te gaan.
Tegelijkertijd is het belang van duurzaamheid
groter dan ooit tevoren, zowel voor het
voortbestaan van de planeet als voor dat van
veel bedrijven. Carolien (bedrijfskundige en
oprichtster van Double Purpose) en Hugo
(accountant en oprichter van Share Impact
Accountants) zijn jarenlang werkzaam in het
veld van duurzaamheid. In het boek betogen
ze dat duurzaamheid niet langer alleen iets is
van hippe start-ups of multinationals en laten
zien hoe ieder bedrijf duurzaamheid kan
integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering –
met als resultaat een toekomstbestendig en
succesvol bedrijf.
Share Impact Accountants sponsort de
totstandkoming en productie van het boek
Meer over double purpose is te vinden op:
www.doublepurpose.nl/

www.shareimpactaccountants.nl

Social Impact in de
praktijk

Zo'n 20 jaar geleden begon Indraani
Singh met een klein project en nu heeft
ze naast haar werk als verkeerspiloot
een organisatie waarmee meer dan 100
projecten gefinancierd worden en
waarvan de impact op de locale
Indiaanse bevolking enorm is. Ze heeft
in 20 jaar tijd de levens van 4 miljoen
mensen veranderd door onderwijs en
ondernemerschap in afgelegen dorpen
te stimuleren. Het is een systeem van
‘pay it forward’: door te investeren in
educatie van jongeren krijgt de volgende
generatie ook nieuwe kansen. Zij is een
mooi voorbeeld van hoe één persoon tot
grote sociale impact kan komen en zo
het systeem kan veranderen.

Zie verder

Meer lezen? Ik blog regelmatig over
ontwikkelingen in mijn vakgebied. Meer
opinies zijn te vinden op de website van
Share Impact Accountants (link).

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat we via linkedin
verbonden zijn.

