Leven en werken met inspiratie

Wij wensen u Inspirerende Feestdagen – an inspiring New Year – une Bonne Année
picture: prof. Guus van Heck, academic advisor BUC

Het BeNeLux-Universitair Centrum (BUC) bevordert de samenwerking
tussen België, Nederland en Luxemburg, en is actief op het gebied
van educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit. Het realiseert daartoe
postgraduate opleidingen, studie en onderzoek, symposia.

The BeNeLux-University Centre (BUC) promotes the cooperation between
Belgium, The Netherlands and Luxembourg, and is active in the fields of
education, sciences, culture and humanity. To that end it realizes post
graduate education, studies and research, as well as symposia.

Het jaar 2020 is vanwege het coronavirus een ongewoon en bewogen
jaar. Dat geldt ook voor het BeNeLux-Universitair Centrum. Zo kon de
nieuwe BUC-praktijkleerstoel ‘Duurzame samenleving’ nog niet geheel
in werking treden en moest de geplande academische zitting ervan
uitgesteld worden. Ook de plechtige uitreiking van de BeNeLux-Europa
Prijs in het Provinciehuis van Antwerpen op 5 december kon door de
coronamaatregelen geen doorgang vinden. Dat geldt ook voor andere
BUC-activiteiten. In de agenda van 2021 hebben wij de uitgestelde
activiteiten opgenomen. Voor de maanden april, mei en juni staan de
academische zitting van de BUC-praktijkleerstoel en de uitreiking van de
BeNeLux-Europa Prijs gepland.
Onder ‘Activiteiten van het BUC’ wordt kort ingegaan op de leerstoel
‘Duurzame samenleving’ en op enkele publicaties in de media.
Wij wensen u inspirerende feestdagen en zien met vertrouwen
het nieuwe jaar tegemoet.

Due to the coronavirus, the year 2020 is an unusual and eventful year.
This also applies to the BeNeLux University Centre. For instance, the new
BUC practice-oriented chair “Sustainable Society” could not start in full
and the planned academic session of the chair had to be postponed.
Also the ceremonial presentation of the BeNeLux-Europe Award in the
provincial house of Antwerp on December 5 could not proceed. The
same applies for other activities of the BUC. In the agenda for 2021 we
have included the postponed activities. For the months of April, May and
June we have planned the academic session of the BUC practice-oriented
chair as well as the presentation of the BeNeLux-Europe Award.
Under the title ‘Activities of the BUC’ the chair ‘Sustainable Society’ is
briefly discussed and some publications in the media are presented.
We wish you inspiring Holidays and with trust we are
looking forward to the new year.
secretary of the board:
Marijke Verhoeckx LL.M
MAATSCHAPPIJ
contact: info@benelux-universitair-centrum.org
Nieuwe uitdagingen in leven en werk
www.benelux-universitair-centrum.org

president BUC: prof. Anton van der Geld

Het roer moet om
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CULTUUR, ARBEID EN
ORGANISATIE IN EEN
DUURZAME SAMENLEVING

Your good relationship with your colleagues shows us the way.

For instance, in 2014 you were standing in for our Prime Minister

the dynamics of the Benelux countries as well as in the United

Mark Rutte, who was unable to attend the European summit due

Europe. There, you are able to combine and join forces in close

to a political crisis in The Hague. It was the first time in history

teamwork with our Dutch Prime Minister Mark Rutte and the

that a Dutch Prime Minister was absent at a European summit.

Belgian Prime Minister Charles Michel, the new president of the

You acted following the beautiful principle: a friend in need is a

European Council.

friend indeed.

Partly due to the French newspaper Libération it is well-known in

At that time, you were representing more than 17 million Dutch

European circles that you have an inspiring cooperation with the

people and half a million Luxembourgers. In return, Mark Rutte

French president Emmanuel Macron.

considered it a big honour to replace you, as his liberal counter-

What is very characteristic of our Luxembourgian laureate and
Prime Minister is the fact that for him politics is a way of life.
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staatsminister prof. Mark Eyskens:

lives in an area where Dutch is the official language.

‘Hoe zijn de ontwikkelingen in onze samenleving, wetenschappelijk
en technologisch, om te zetten in echte vooruitgang?’

In the laudatory address below it becomes clear how the Prime

But, of course, this does not tell the whole story. There is also

oud-premier prof. Jan Peter Balkenende:

dence and trust are lacking, how should the Benelux and Europe
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‘Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.’

Prince Charles-Louis de Merode, Prime Minister Xavier Bettel, Prof. Anton van der Geld, Former Minister Maria van der Hoeven
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dor of Luxembourg H.E. Jean-Marc Hoscheit,
the former minis- MINISTER
OF
THE MALDIVES
FOREIGN AFFAIRS
OF
interparliamentary
Benelux Council in Brussels. At this moment,
ter H.E. madam Maria van der Hoeven, as well as the president
THE MALDIVES
the Benelux has 30 million inhabitants. Well over 80% of them
of the Benelux parliament Gusty Graas.

th
PRESIDENT
OF once
THE
you have presented a psychological point6of
view, as you

gouverneur van Antwerpen Cathy Berx:

REPUBLIC OF

‘Circulaire economie en Vlaams-Nederlandse projecten.’
Prime Minister Xavier Bettel and Prof. Anton van der Geld

ders. Blijf je niet blindstaren op alsmaar
groeien. Hoe stressvol zijn we allemaal niet
bezig. Bedenk vooral wat mensen welzijn en
geluk kan brengen. Zo weten we dat balans
tussen werk en privéleven leidt tot succes
in je werk en tot een gelukkig leven.’

nen rekenen, dan komt iedereen tot zijn
recht. Zo kun je samen een hecht en effectief team vormen. Met zo’n bezieling krijg
je een succesvolle onderneming, die berust
op verbondenheid en respect.’

‘Duurzame energievoorziening’, de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, ‘Circulaire
economie en Vlaams-Nederlandse projecten’.’

Ambitie

Om het voorafgaande verder in praktijk te
brengen, heeft Anton in 2019 een speciale
leerstoel opgericht: Duurzame samenleving.
‘De menselijke factor en duurzaamheid
zijn de dragende waarden in de samenleving en de maatstaf voor organisaties en
bedrijven. De aandacht is gericht op nonprofitorganisaties en op het groot-, middenen kleinbedrijf in de Benelux. Leiding geven
aan organisaties en succesvol ondernemen
staan sterk onder druk. De klimaatverandering vraagt meer dan ooit om een aanpassing van onze manier van leven en werken.
De kringloopeconomie is een eerste stap.
We moeten op weg gaan naar een nieuw
economisch model, waarin niet alleen de
winst, maar ook de meerwaarde voor de sa-

Sterk onder druk

Prof. Anton van der Geld is de drijvende
kracht en de verbinder achter het BeNeLuxUniversitair Centrum. Het B.U.C. is een
universitair platform voor verschillende
beroepsgroepen in de Benelux, die zich willen verdiepen in de menselijke aspecten van
hun werk. ‘Denkers en doeners kunnen elkaar in ons platform vinden en krijgen zo
ruimte om zich verder te ontwikkelen. Het
accent ligt daarbij op de toegepaste mens-,
maatschappij- en cultuurwetenschappen.
De filosofie van het B.U.C. is: de trias wetenschap, cultuur en humaniteit op elkaar
afstemmen en verbinden. Vraagstukken
als gezond leven, duurzaamheid, welvaartsverdeling en veiligheid worden daarin aan
de orde gesteld.’ �

Om verder te komen in deze tijd is het belangrijk fris naar je eigen instelling te kijken.
Anton noemt drie menselijke eigenschappen, die ons presteren sterk bepalen: uitdaging, ambitie en passie. ‘Bij uitdaging
gaat het erom een balans te vinden tussen
wat je met de onderneming wilt en wat de
medewerkers verwachten. Wat voor de één
een uitdaging is, kan voor de ander geestdodend werken, omdat dan iemands mogelijkheden niet worden aangesproken. Ambitie
doet ons ernaar streven het beste van onszelf te geven en het best mogelijke werk te
leveren. Ambitie vormt ook steeds de bron
om het werk met plezier en enthousiasme
te doen. Je wilt iets bereiken en in de mate

Idealist en realist

Ambitie

Om verder te komen in deze tijd is het beProf. Anton van der Geld
langrijk fris naar je eigen instelling te kijken.

Anton noemt drie menselijke eigenschapTEKST ELS RUIJSENDAAL FOTOGRAFIE JOS VAN LEEUWEN EN BENELUX-NEWS
De inspirerende opvattingen en bijzondere
inspanningen voor een betere samenleving
in de Benelux van prof. dr. Anton van der
Geld, president-stichter van het BeNeLuxUniversitair Centrum (B.U.C.) vinden veel
weerklank. Hij is daarvoor koninklijk onderscheiden, zowel in België, Nederland
als Luxemburg. ‘Er is een nieuwe visie
nodig om ons eigen leven en onze toekomst
weer met vertrouwen tegemoet te zien. Een
oplossing zoeken als ‘steeds vernieuwen’
of ‘geld moet rollen’ werkt niet meer. Een
andere visie op de mens, de natuur is pure

already was a politician.

in the Benelux and Europe. If these ties are absent and confi-

The Netherlands H.E. Han Maurits S. Schaapveld, the ambassa-

Minister and the Benelux countries, with about 30 million inhabit-

‘We zitten in een gespannen samenleving die in een heuse crisis verkeert,
een medische én sociaaleconomische crisis. De druk neemt nog steeds
toe door de onverwachte gezondheidsaspecten en de grote financieeleconomische onzekerheden. Daardoor dreigt onze samenleving vast te
lopen. Het roer moet duidelijk om, de menselijke factor moet op de
voorgrond. Een andere visie op leven en werken is onontkoombaar.’

Actually, already as a boy of nine years old, in his thoughts he

Het roer moet om

sador of Belgium H.E. Jean-Louis Six, the ambassador of
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part, in 2019 at the EU summit in Brussels.

Prime Ministership is the cooperation and friendship that you are

prof. Anton van der Geld

Nieuwe uitdagingen in leven en werk

The most remarkable and also the most beautiful aspect of your
aiming for in the Benelux and Europe.
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‘We zitten in een gespannen samenleving die

Prime Minister Xavier Bettel and Prof. Anton van der Geld

you, representing the Grand Duchy of Luxembourg, play in

in gesprek met

over de wereld trekt. Zekerheden staan op
losse schroeven. Zorgen alom, maar, zo benadrukt Anton, de crisis heeft uiteindelijk
ook een positief aspect. Een crisis kan in
vele opzichten een onverwachte uitkomst
bieden voor de toekomst van ons wereldje.
MAATSCHAPPIJ
Er moest een einde komen aan de onbeperkte
groei, aan de overproductie. Zo kon
Nieuwe uitdagingen in leven en werk
Anton van der Geld is een idealist én realist. Hij is
voortdurend
op zoekdoorgaan.
naar feiten en ideeënMaar
over
het niet
langer
hoe geef
beter en zinvoller leven. Dat kun je binnenkort
lezen een
in zijn nieuwe
boek ‘Meer bewust
leven en
je daar
positieve
wending
aan? ‘Deze
werken.’
crisis biedt nieuwe kansen, die je vooral
ook dichterbij moet zoeken. Zet niet alles
Samenwerking in het B.U.C.: tandarts dr. Pieter van der Geld, oud-minister
Econ. Zaken Maria van der Hoeven, oud-premier prof. Jan Peter Balkenende
steeds op globaliseren. Denk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Richt
TEKST ELS RUIJSENDAAL FOTOGRAFIE JOS VAN LEEUWEN EN BENELUX-NEWS
je aandacht op familiebedrijven in plaats
Academische Zitting B.U.C.: Belgische ambassadeur Dirk Achten, prof. Anton van der Geld,
dat dit gebeurt, kan een passie ontstaan, die
menleving geldt.’ Hoogleraren en ervaren
over de wereld trekt. Zekerheden staan op
van alle heil te verwachten van beursgenoprof. Jan Peter Balkenende en Ned.
ambassaderaad
aan het werk een extra kwaliteit geeft.’
praktijkmensen van het B.U.C. verzorgen
losse schroeven.
Zorgen alom, maar, zo be- Janet Takens
voordrachten en practica, die een schakel
nadrukt Anton, de crisis heeft uiteindelijk
moeten vormen tussen wetenschap en prakook een positief aspect. Een crisis kan in
Toverwoord
teerde multinationals en hun aandeelhouvele opzichten een onverwachte uitkomst
In bedrijven en organisaties hangt veel af
tijk. Zij evalueren de wetenschappelijke inbieden voor de toekomst van ons wereldje.
van de persoon van de ondernemer. Welke
zichten en praktijkervaringen op het gebied
ders. Blijf je niet blindstaren op alsmaar
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Academische Zitting B.U.C.: Belgische ambassadeur Dirk Achten, prof. Anton van der Geld,
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Deze nieuwe brede leerstoel van het BeNeLux-Universitair
Centrum (BUC) richt zich op mensen in de maatschappij,
op hun activiteiten daarin, hun deelname aan organisaties en
bedrijven, en op de ontwikkeling van een duurzame samen
leving. De leerstoel vormt een schakel tussen wetenschap
en praktijk door wetenschappelijke inzichten en praktijk
ervaringen te evalueren en te integreren. De menselijke
factor en duurzaamheid zien wij als dragende waarden in de
samenleving en als maatstaf voor organisaties en bedrijven,
in de Europese context en breder. De aandacht is met name
gericht op non-profitorganisaties en op het groot-, middenwerk
en kleinbedrijf in de Benelux.
And that becomes clear when we look at the essential role that

Els Ruijsendaal
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De inspirerende opvattingen en bijzondere
inspanningen voor een betere samenleving
in de Benelux van prof. dr. Anton van der
Geld, president-stichter van het BeNeLuxUniversitair Centrum (B.U.C.) vinden veel
Nieuwe kansen
De
Covid 19-crisis is uitgegroeid
tot een
weerklank.
Hij is
daarvoor koninklijk onsociaaleconomische en financiële crisis, die
derscheiden, zowel in België, Nederland
als Luxemburg. ‘Er is een nieuwe visie
nodig om ons eigen leven en onze toekomst
weer met vertrouwen tegemoet te zien. Een
oplossing zoeken als ‘steeds vernieuwen’
of ‘geld moet rollen’ werkt niet meer. Een
andere visie op de mens, de natuur is pure
noodzaak. Je kunt immers niet steeds meer
willen vliegen, reizen, bezitten. Je kunt ook
niet steeds meer bezuinigen op de gezondheidszorg en daarvoor marktwerking inzetten. Als het erop aankomt, gaat het mis.
Meer balans is nodig en daarvoor moet de
mens zelf durven te veranderen.’ Hiermee
opent Anton van der Geld een zinvol perspectief op anders leven en anders werken.
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Columns van prof. Anton van der Geld
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“Veiligheid heeft vele vensters”
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Actually, already as a boy of nine years old, in his thoughts he

Such strong ties form a basic insurance for a good state of affairs

already was a politician.

