PERSBERICHT
Initiatiefnemers slaan de gong op Beurstrommeldag 2019

Aftellen naar Dutch Circular Leadership Conference gestart
AMSTERDAM – Begeleid door 60 Amsterdamse schoolkinderen luidde Mildred Hofkes, initiatiefnemer
van de Dutch Circular Leadership Conference, gisteren de gong op Euronext Amsterdam. Hiermee
luidde zij tevens een nieuwe, circulaire beweging in.
Dit deed zij samen met Abel Koentjes, Future Circular Leader, en alle leden van het kernteam dat op 28
november 2019 de grootste bijeenkomst op het gebied van circulair leiderschap organiseert in Circl
Amsterdam. Tijdens deze unieke conferentie komen honderd Nederlandse bestuurders, toekomstige
bestuurders en vrijdenkers bij elkaar om de principes van circulair besturen en circulair leiderschap vorm te
geven. Deelnemende leiders zijn actief in onder meer bedrijfsleven, zorg, onderwijs, financiële markten, energie,
banken, cultuur en NGO’s. Samen gaan zij een volle dag werken aan het ‘Deltaplan Nederland gidsland op het
gebied van circulair leiderschap’.
‘Position paper’
Tijdens de Dutch Circular Leadership Conference draagt iedere CEO/bestuurder vanuit zijn of haar eigen
organisatie bij aan de Dutch Circular Leadership ‘position paper’ met de circulaire leiderschapsagenda van
Nederland. Dit kerndocument wordt voor het einde van het jaar gepresenteerd aan het Kabinet en dient als
inspiratie tijdens nationale en internationale bijeenkomsten over leiderschap. Minister voor Milieu en Wonen
Stientje van Veldhoven en oud-premier Jan Peter Balkenende dragen ook hun steentje bij aan het succes van de
conferentie, die door dagvoorzitter Astrid Joosten wordt geleid.

Nieuwe beweging
Dutch Circular Leadership is een beweging die staat voor: ‘The end of linear growth. The start of Circular
Leadership’. Met het slaan van de gong op 21 november werd de beweging ingeluid die tijdens de conferentie
op 28 november verder in gang wordt gezet. De gongslag, begeleid door de trommelende schoolkinderen,
markeert een nieuw tijdperk.
‘Het klimaatakkoord, waaronder het Kabinet recentelijk zijn handtekening heeft gezet, betekent een
fundamentele verandering van de Nederlandse economie in 2030. Dat klinkt ver weg, maar dat is nog slechts 3
WK’s verder. De noodzaak van de transitie, van een lineaire naar een circulaire economie, is voor iedereen
helder. De grote vraag is: hoe komen we daar? Daar is leiderschap voor nodig, leiderschap van de toekomst’,
aldus Hofkes.
Over de Beurstrommeldag
Met de jaarlijkse Beurstrommeldag houdt Euronext een eeuwenoude traditie van de Amsterdamse beurs in
stand. Op deze dag wordt herdacht dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog een weesjongen wist te voorkomen dat
het Amsterdamse beursgebouw vernietigd werd door de Spanjaarden. Als dank mochten weeskinderen een dag
in het beursgebouw trommelen. Vandaag de dag zetten Amsterdamse schoolkinderen uit groep 7 deze traditie
voort. Door met elkaar te trommelen op 21 november, gaven ze dit jaar tevens vorm aan de oproep van de
jeugd om door circulair leiderschap hun toekomst te beschermen.
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