Congres ‘Duurzame Ontwikkeling Suriname’
29 en 30 mei 2008, Paramaribo, Suriname
DUURZAAM ONDERNEMEN
door ir. Hans D. Doets,
Teammanager Economie, Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Gemeente Den Haag, Nederland
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Spreekt in naam van de wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie
van de gemeente Den Haag, de heer Henk Kool.
Wat is “duurzaam ondernemen”vanuit het perspectief van een vertegenwoordiger van de
gemeente Den Haag.
De gemeente Den Haag heeft een duurzame relatie met de republiek Suriname. In de
stad zijn allerlei Surinaamse invloeden zichtbaar in producten, in culturele uitingen, in
netwerken, in de politiek en op straat.
Duurzame relatie tussen de gemeente Den Haag en de republiek Suriname is zichtbaar
door de tweede samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de republiek die in juli
2007 door zijne excellentie de minister van Planning, Ontwikkeling en Samenwerking, de
heer Rick van Ravenswaaij en de burgemeester van Den Haag, de heer Wim Deetman is
ondertekend. De samenwerkingsgebieden zijn governance, zorg en
economie/werkgelegenheid.
In het kader van de duurzame relatie betekent duurzaam ondernemen vooral investeren
in het Land Suriname, in de toekomst!!! Duurzaam ondernemen is gericht op een solide
rendement voor alle partijen te weten: een bevredigende winst, versterking van de
kwaliteit van het land, stimuleren van innovatie en ten bate van de inkomenspositie van
de gehele bevolking.
In het kader van de genoemde uitgangspunten voor een solide rendement is het
hanteren van het principe “cradle to cradle” heel bruikbaar.
Ingegaan wordt op het C-to-C-principe dat is beschreven door de Duitser Michael
Braungart en de Amerikaan William McDonough in het boek “Remaking the way we
make things”.
De stelling van de heren Braungart en McDonough is dat vanuit het C-to-C principe het
produceren om onze behoeften te bevredigen tot in het oneindige mogelijke is, omdat
geen schadelijke neveneffecten bij de productie ontstaan.
Genoemde stelling roept natuurlijk discussie op , maar lijkt zeer bruikbaar bij het toetsen
van ondernemingsactiviteiten en investeringsbeslissingen.
In het kader van het C-to-C-principe wordt nader ingegaan op het belang van een goed
wettelijk kader, van een goed HRM-beleid en van het stevig op de markt zetten van het
land Suriname.
Tenslotte wordt ingegaan vanuit het C-toC-principe op de samenwerkingsovereenkomst,
de MOU’s die worden ondertekend en mogelijk toekomstige onderwerpen voor de
samenwerking.
Dankwoord aan iedereen die bezig is om de samenwerking tot een succes te maken en
het verblijf in Suriname zeer prettig!!

