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Financiële sector
kan voorop lopen
bij vernieuwing
“Nodig is een nieuw fundament onder
onze economie. Zowel ecologische,
sociale als financiële activa horen op
de balans thuis.” Dat zegt Marga Hoek,
directeur van De Groene Zaak en auteur
van het boek ‘Zakendoen in de Nieuwe
Economie’. Juist de financiële sector kan
volgens Hoek een cruciale rol spelen bij
de verduurzaming van de economie.
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MARGA HOEK:

// Toe naar een
fundamenteel anders
economisch model //
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// De nie
euwe generatie
es zijn van
nature al veel meer vertrrouwd
met het nieuwe denken //
NOG GEEN KANTELPUNT
.ATUURLIJKWORDENERSTAPPENGEZET ZIEHETVOORBEELDVAN0''-EN"!--AARVOLGENS(OEK
NOGVEELTEWEINIG"OVENDIENVANHOLISTISCHE
STAPPENmVOLLEDIGETRANSITIEDUSmISNOGNAUWELIJKS
SPRAKEg6OORHETBOEKDATIKHEBGESCHREVEN HEBIK
ECHTOVERDEHELEWERELDNAARVOORBEELDENMOETEN
ZOEKENu
(OEKg%LKESTAPISBELANGRIJK ERONTSTAATIMMERS

(OEKRAADTORGANISATIESAANOMJONGEREMEDEWERKERS
DERUIMTEGEVENg/FZETAPARTEENNIEUWEORGANISATIE
OP DIELATERALDANNIETINHETBESTAANDEBEDRIJFWORDT
GESCHOVEN%ENANDEREMANIERVERBINDJEMETDE
COMMUNITIESDIEOVERALONTSTAANu
.IETSDOENISVOLGENS(OEKGEENOPTIEENgALSJECEO
BENT HEBJEOOKGEENEXCUUS!LSJE¼CHTWILTVERANDEREN LUKTDAT)SHETNIETINDIVIDUEEL DANCOLLECTIEFu QQ

DUURZAME BUSINESS DOOR LEGGEN VAN VERBINDINGEN
De Groene Zaak (www.degroenezaak.com), aldus directeur
Marga Hoek, “bundelt ondernemingen die in de hoogst mogelijke versnelling willen verduurzamen. De sterk groeiende vereniging doet dit door te lobbyen voor een beter ondernemersklimaat, door samen met onze partners winstgevende, duurzame
business te maken en door nieuwe kennis en competenties te
ontwikkelen op het snijvlak van business en verduurzaming”. Dit
laatste in samenwerking met het eveneens door Hoek geleide
Groene Brein, dat duurzame wetenschappers bundelt.
De partners delen de missie die De Groene Zaak uitdraagt. Dat
bekrachtigen ze door de Business Principles van De Groene
Zaak bij aanvang van hun lidmaatschap te ondertekenen. “Business principles die overigens steeds ambitieuzer worden en
onlangs weer zijn aangescherpt”, zegt Hoek. Onder de partners
bevinden zich momenteel een aantal financiële instellingen,
waaronder PGGM, ASN Bank, Triodos Bank.
Hoek initieert innovaties met haar Groene Zaak en Groene Brein,
ook en zelfs juist voor en met de financiële wereld. Zo is met

Het Groene Brein een community of practice gestart teneinde
financiële opleidingen te verduurzamen. Ook start binnenkort
een programma om pensioenfondsen fundamenteel over hun
doelstelling en waardecreatie te laten denken; teneinde deze
radicaal te herijken. En start De Groene Zaak een programma
om integrated reporting met partners op een veel ambitieuzer
niveau te implementeren en vooral de sociale waardecreatie in
de winst- en verliesrekeningen van ondernemingen te krijgen.
Kern van De Groene Zaak is het leggen van verbindingen.
Dat is ook precies wat Marga Hoek drijft. Hoek is sinds 2010
directeur van De Groene Zaak. Verder is zij voorzitter van Het
Groene Brein (wetenschappers voor een dure economie). Vorig
jaar schreef zij het boek Zakendoen in de nieuwe economie,
verkozen tot managementboek van het jaar 2014.
In het boek maakt zij de nieuwe economie concreet door
samenhang te creëren. In het boek ruim baan voor financiering:
het bevat een hoofdstuk dat uitgebreid stilstaat bij de nieuwe rol
van financiering voor ondernemers alsmede de gewenste (rol)
verandering van de financiële sector beschrijft.
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