
 

 

PROGRAMMA OCHTEND 

09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie 
 
10.00 – 10.10 uur Welkom en inleiding                          Henk Korvinus, dagvoorzitter 
 
10.10 – 10.45 uur Hoe rechtvaardig is duurzaamheid?   Ronald Hünneman 

Binnen de filosofie is dit een actuele vraag. Duurzaamheid is inmiddels de hoogste 
waarde geworden. De morele troefkaart die niet betwijfeld kan of mag worden. Als 
een onderneming duurzaam is, een product of dienst bijdraagt aan duurzaamheid, 
dan is dat automatisch goed. Diverse filosofen betwijfelen dat. Nadruk op 
duurzaamheid kan binnen een maatschappij leiden tot vermijdbare vormen van 
onrechtvaardigheid. Voordat je als ondernemer of consument kiest voor 
duurzaamheid, zou je je moeten afvragen hoe rechtvaardig die keuze is.  

 
10.45 – 11.00 uur Pauze 
 
11.00 – 11.45 uur Discussie aan de hand van prangende vragen  Erik Lammerts van Bueren 

Vragen als  
Welke bijdrage lever ik en mijn beroepsgroep aan een duurzame en rechtvaardige 
samenleving? Welke zouden we moeten leveren?  
Wat zijn de belangrijkste dilemma’s waar ik mee te maken heb bij mijn streven naar 
een duurzame samenleving en wat zijn de financiële consequenties?  
Er is geen goed of fout in deze discussie, wel het leren van elkaar en zelf tot inzicht 
komen en afweging maken op basis van de Four-Way test 
 

11.45 – 12.30 uur End plastic soup now Merijn Tinga 
Hoe één persoon het verschil kan maken. Het bevorderen van een duurzame wereld 
door het ondernemen van diverse acties, oftewel de daad bij het woord voeren o.m. 
door als sup boarder aandacht te vragen voor de plastic soup. Merijn neemt ons mee 
op zijn reizen en laat ons zien hoe wij als individu en gezamenlijk het verschil kunnen 
maken. 
 

12.30 – 13.30 uur LUNCH PAUZE  
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PROGRAMMA MIDDAG 

13.30 – 14.30 uur Workshop 1: In gesprek met Ronald Hünneman 
 Gesprek n.a.v. inleiding tijdens ochtendprogramma 
  

Workshop 2: Prangende vragen met Erik Lammerts van Bueren 
                                    Discussie over prangende vragen, n.a.v. inleiding tijdens ochtendprogramma 
 

Workshop 3: Vocational Service : de Kern en de Praktijk in een roerige tijd met Herman 
Maassen en Maarten Steenbeek 
Een workshop met aandacht voor wat Vocational Service is en hoe Vocational Service 
bedoeld wordt. Maar vooral hoe het je als Rotary-lid kan helpen, zowel in als vanuit je club  
als professional, het Rotary-uitgangspunt ‘Serve above Self’ waar te maken. Het is het 
dragende en unieke principe van Rotary. Wat doe jij in de praktijk? Wij gaan hiermee 
interactief met elkaar mee aan de slag. 

 
 
14.30 – 14.45 uur PAUZE 
 
14.45 – 15.45 uur        Workshop 4 Over morele filosofie, ethiek en de Rotary Four-Way test met Harpert Wouters 

Welke filosofische en ethische gedachten gaan er schuil achter de eenvoudige en simpele 
bewoordingen van de Rotary Four-Way test, die wij toch redelijk achteloos als Rotarians 
'onderschrijven' als ons morele kompas...  

 
Workshop 5: Waarom 7e Area of Focus: “Het Leefmilieu beschermen” en wat kan ik ermee? 
Met Jan Verhage en Eus de Haas 
De nieuwe 7e area of focus gaat over het ondersteunen van het milieu. Waarom moeten 
we het milieu beschermen, welke feiten spelen daarin een rol en wat kan Rotary hierin 
betekenen? 

 
Workshop 6: Vocational Service : de Kern en de Praktijk in een roerige tijd met Herman 
Maassen en Maarten Steenbeek 

 
 
16.00 uur  Afsluiting met korte plenaire samenvatting en aansluitend een drankje en hapje. 
 
 
 
 
 

LAAT JE INSPIREREN EN KOM IN ACTIE DOOR JE NU VIA DEZE  LINKAAN TE 
MELDEN OF SCAN DE QR CODE! 
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