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Beste lezer,

Duurzaam Geluk heeft zich de laatste maanden weer flink 
ingezet voor een duurzame en gelukkige samenleving. Er 
zijn een aantal ontwikkelingen: 

• Kom langs bij De Geluksparade 
• De Duurzaamheidsboost voor bedrijven 
• Het opzetten van een instituut voor Nieuwe 

Economie 
• Wordt ambassadeur van een gelukkig en duurzaam 

leven! 

In de nieuwe brochure staat wat Duurzaam Geluk allemaal te bieden heeft. Zie hier. 

Kom naar de Geluksparade
  
Er is meer geluk aanwezig in onze samenleving dan het lijkt. Is het de tijdgeest, komt het door de 
crisis, zitten we midden in een transitie, of was het er altijd al? Met de Geluksparade 2014 maken 
we het geluk zichtbaar en grijpbaar.

Op 20 juni gaan meer dan 1000 mensen in gesprek over wat geluk voor hen is aan verschillende 
tafels door heel Nederland. Nederland in dialoog verzorgt dit. Hieruit volgt een (soort: dit 
weghalen) top 10 van wat Nederlanders gelukkig maakt en daarover gaan we het op 21 juni hebben 
op de Geluksparade. Op de geluksparade spreken onder andere Willem de Ridder, Ruut Veenhoven 
en Michiel Hobbelt. Meer info & aanmelding. 

Duurzaamheidsboost voor bedrijven

Medewerkers die zelf aan duurzame oplossingen mogen 
werken zijn creatiever, presteren beter, zijn gezonder, 
hebben kwalitatief betere relaties op het werk en 
identificeren zich meer dan andere medewerkers met de 
organisatie. Het loont om bij de implementatie van 
duurzame strategieën aandacht te hebben voor de potentieel 
positieve effecten op medewerkers in de eigen organisatie. 
Helaas is de impact van duurzaamheid op het individuele 
niveau momenteel nog een blinde vlek voor veel 
organisaties. Lees verder. 

Heeft uw bedrijf interesse in een duurzaamheidsboost? Stuur een mail naar mhobbelt@gmail.com 
of kijk op de website voor meer info: www.duurzaamgeluk.com. 

http://www.duurzaamgeluk.com/wp-content/uploads/BrochureDuurzaamGelukMiddenblad.pdf
http://www.duurzaamgeluk.com/
http://www.duurzaamgeluk.com/bedrijvenartikelvvm/
http://www.voorjebuurt.nl/project/geluksparade


Instituut voor Nieuwe Economie

Nederland is op zoek naar een ongebonden 
economisch instituut met gezag, dat onderzoek 
doet en publiceert over hoe een nieuwe, 
duurzamere economie bereikt kan worden. We zijn 
geïnspireerd geraakt door de NEF (New Economic 
Foundation) in het Verenigd Koninkrijk. 
www.neweconomics.org 

We  willen in Nederland een instituut opzetten, 
dat - op een wetenschappelijk verantwoorde wijze 
en zo neutraal mogelijk - de wegen zoekt die in 
een democratische staatsvorm kunnen leiden 
tot een verhoging, verbreding en bestendiging 
van het menselijke welzijn. Wil je meer weten 
of meehelpen, stuur dan een mail naar 
mhobbelt@gmail.com. Meer info. 

Ambassadeurs gezocht

Om een duurzame en gelukkige samenleving te 
realiseren zijn er voorbeeldfiguren nodig. 
Mensen die laten zien dat je gelukkig kan leven 
met een duurzame levensstijl. Een duurzaam 
leven is een dynamisch leven vol met vrienden 
en familie, persoonlijke ontwikkeling, een 
bijdrage leveren aan de samenleving, leven met 
aandacht en beweging. Duurzaam Geluk geeft 
regelmatig workshops en lezingen over dit 
onderwerp. Wil jij je hiervoor inzetten? Stuur 
dan een mail naar mhobbelt@gmail.com. 
Lees verder. 

Fijne zomer allemaal!

Michiel Hobbelt

www.duurzaamgeluk.com
06 212 901 84
mhobbelt@gmail.com
Volg Duurzaam Geluk op Twitter
Wordt fan op Facebook

http://www.duurzaamgeluk.com/wp-content/uploads/DuurzaamGelukTijdschriftMilieuVVM.pdf
http://www.duurzaamgeluk.com/instituut-voor-nieuwe-economie/
http://www.neweconomics.org/

