
Wij wensen u Inspirerende Feestdagen – an inspiring New Year – une Bonne Année

Leven en werken met inspiratie

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.

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.

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.

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.

picture: prof. Guus van Heck, academic advisor BUC

president BUC: prof. Anton van der Geld

secretary of the board: Marijke Verhoeckx LL.M
contact: info@benelux-universitair-centrum.org
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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 BeNeLux-
Universitair Centrum (B.U.C.) vinden veel 
weerklank. Hij is daarvoor koninklijk on-
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 gezond-
heidszorg en daarvoor marktwerking in-
zetten. 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 per-
spectief op anders leven en anders werken.

Nieuwe kansen
De Covid 19-crisis is uitgegroeid tot een 
sociaaleconomische en financiële crisis, die 

over de wereld trekt. Zekerheden staan op 
losse schroeven. Zorgen alom, maar, zo be-
nadrukt 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. 
Er moest een einde komen aan de onbe-
perkte groei, aan de overproductie. Zo kon 
het niet langer doorgaan. Maar hoe geef 
je daar een positieve wending aan? ‘Deze 
crisis biedt nieuwe kansen, die je vooral 
ook dichterbij moet zoeken. Zet niet alles 
steeds op globaliseren. Denk aan maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Richt 
je aandacht op familiebedrijven in plaats 
van alle heil te verwachten van beursgeno-
teerde multinationals en hun aandeelhou-
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.’

Ambitie
Om verder te komen in deze tijd is het be-
langrijk fris naar je eigen instelling te kijken.
Anton noemt drie menselijke eigenschap-
pen, die ons presteren sterk bepalen: uit-
daging, 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 geestdo-
dend werken, omdat dan iemands mogelijk-
heden niet worden aangesproken. Ambitie 
doet ons ernaar streven het beste van ons-
zelf 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 

TEKST ELS RUIJSENDAAL FOTOGRAFIE JOS VAN LEEUWEN EN BENELUX-NEWS

Nieuwe uitdagingen in leven en werk

MAATSCHAPPIJ

Het roer moet om

Academische Zitting B.U.C.: Belgische ambassadeur Dirk Achten, prof. Anton van der Geld, 
prof. Jan Peter Balkenende en Ned. ambassaderaad Janet Takens

‘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 financieel-
economische 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.’ 

dat dit gebeurt, kan een passie ontstaan, die 
aan het werk een extra kwaliteit geeft.’

Toverwoord
In bedrijven en organisaties hangt veel af 
van de persoon van de ondernemer. Welke 
eigenschappen kunnen belangrijk zijn? 
Anton heeft een duidelijk beeld voor ogen: 
‘Bezieling is hier het toverwoord. Bezie-
ling sluit aan bij de behoefte aan erkenning 
en waardering, die diep in iedere mens zit. 
Zo krijgt de onderneming een menselijk 
gezicht. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt 
veel van de persoonlijke kwaliteiten van 
ondernemers en ook van medewerkers. Het 
gaat uiteindelijk om teambuilding en echt 
naar elkaar luisteren. Je moet op elkaar kun-
nen rekenen, dan komt iedereen tot zijn 
recht. Zo kun je samen een hecht en effec-
tief team vormen. Met zo’n bezieling krijg 
je een succesvolle onderneming, die berust 
op verbondenheid en respect.’

Sterk onder druk
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 samenle-
ving en de maatstaf voor organisaties en 
bedrijven. De aandacht is gericht op non-
profitorganisaties en op het groot-, midden- 
en kleinbedrijf in de Benelux. Leiding geven 
aan organisaties en succesvol ondernemen 
staan sterk onder druk. De klimaatverande-
ring vraagt meer dan ooit om een aanpas-
sing 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-

menleving geldt.’ Hoogleraren en ervaren 
praktijkmensen van het B.U.C. verzorgen 
voordrachten en practica, die een schakel 
moeten vormen tussen wetenschap en prak-
tijk. Zij evalueren de wetenschappelijke in-
zichten en praktijkervaringen op het gebied 
van een duurzame samenleving. ‘Daarbij 
ligt het accent op cultuur, arbeid en organi-
satie. Een van onze lesgevers, de Belgische 
oud-premier Mark Eyskens, spreekt in dit 
verband over transhumanisme. Dat is de 
weg naar een nieuw type mens, waarbij de 
homo sapiens niet te vervangen is door een 
robot sapiens. Zijn Nederlandse collega, 
oud-premier Jan Peter Balkenende, behan-
delt het vraagstuk ‘Maatschappelijk onder-
nemen’, oud-minister Maria van der Hoeven 
‘Duurzame energievoorziening’, de gouver-
neur van Antwerpen, Cathy Berx, ‘Circulaire 
economie en Vlaams-Nederlandse pro-
jecten’.’

Idealist en realist
Prof. Anton van der Geld is de drijvende 
kracht en de verbinder achter het BeNeLux-
Universitair Centrum. Het B.U.C. is een 
universitair platform voor verschillende 
beroepsgroepen in de Benelux, die zich wil-
len verdiepen in de menselijke aspecten van 
hun werk. ‘Denkers en doeners kunnen el-
kaar 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 we-
tenschap, cultuur en humaniteit op elkaar 
afstemmen en verbinden. Vraagstukken 
als gezond leven, duurzaamheid, welvaarts-
verdeling en veiligheid worden daarin aan 
de orde gesteld.’ �

Prof. Anton van der Geld 

BeNeLux-Universitair Centrum
Postbus 206
5201 AE ’s-Hertogenbosch
T 073-5214224
E anton@benelux-universitair-
 centrum.org
I www.benelux-universitair-
 centrum.org

Anton van der Geld is een idealist én realist. Hij is 
voortdurend op zoek naar feiten en ideeën over 
beter en zinvoller leven. Dat kun je binnenkort 
lezen in zijn nieuwe boek ‘Meer bewust leven en 
werken.’

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
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“Er liggen nieuwe en forse uitdagingen voor iedereen die in de veiligheidsketen werkt”, 
stelde prof. Anton van der Geld van het BeNeLux-Universitair Centrum tijdens de ope-
ning van de jaarlijkse Nederlands-Belgische Academiedag. Voorzitter Van der Geld 
richtte zich op deze dag speciaal op het thema veiligheid: “Burgemeesters, politiechefs, 
officieren van justitie en douanefunctionarissen staan nu voor een loodzware taak: voor 
veiligheid zorgen én de complexe criminaliteit effectief aanpakken.”

Belgische ambassadeur Dirk Achten, voorzitter prof. Anton van der Geld, prof. Jan Peter Balkenende, dr. Janet Takens

Consul Monique De Decker,  oud-minister Maria van der Hoeven

Nederlands-Belgische Academiedag van het BeNeLux-Universitair Centrum

Oud-premier prof. Jan Peter Balkenende

Prins Charles-Louis de Merode, premier Xavier Bettel,
 prof. Anton van der Geld, oud-minister Maria van der Hoeven

Z.Exc.Jean-Marc Hoscheit, Z.Exc. Jean-Louis Six, prof. Anton van der Geld, Prins Charles-Louis de Merode,
oud-minister Maria van der Hoeven, Z.Exc. Han-Maurits Schaapveld, voorzitter Benelux-Parlement Gusty Graas

Consul drs Ferdinand Jadoul, Consul Monique De Decker, 
prof. Anton van der Geld, Jan Peter Balkenende

Directeur Rob Labadie , minister Anthony Begina, 
prof. Guus van Heck, drs. Alwin Toppenberg 

Oud-premier prof. Jan Peter Balkenende, hoofdtitularis 
van het BeNeLux-Universitair Centrum

Dr. Pieter van der Geld en oud-minister Maria van der Hoeven, 
oud-premier Jan Peter Balkenende

Z.Exc. Dirk Achten, prof. Anton van der Geld, oud-premier prof. Jan Peter Balkenende, ambassaderaad dr. Janet Takens

Uitreiking B.U.C.-Certificaten 
door de ambassadeur 
van België

Harpiste Emilie Bastens
Studieadviseur Ton Veldman en genodigden van het B.U.C. 
en voorzitter prof. Anton van der Geld

Feestelijke Benelux-dag in Nederland en 

B.U.C.-Prijsuitreiking in Luxemburg
Jaarlijks is er een academische bijeenkomst van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum, waarop 
ook haar belangrijke prijs wordt uitgereikt en de B.U.C.-Certificaten. 

Tijdens de bijeenkomst in Tilburg hield oud-premier prof. Jan Peter Balkenende een sprankelend betoog over ‘Europa op 
het kruispunt van wegen’. Hij stelde aan de orde ‘Waar staan we voor? Wat zijn de Europese waarden?’ Alle hens aan dek! 
De EU moet democratischer worden voor haar inwoners. De ambassadeur van België Z. Exc. Dirk Achten hield een 
warm pleidooi voor nauwe samenwerking in de Benelux. In de EU kan de Benelux richtinggevend zijn en de rol vervullen 
van laboratorium voor grensoverschrijdende samenwerking. ‘Indommelen is geen optie’.

In de salon van het Luxemburgse staatsministerie werd door prof. Anton van der Geld en Prins Charles-Louis de Merode de 
BeNeLux-Europa Prijs uitgereikt aan premier Xavier Bettel. De Luxemburgse premier ontving deze prestigieuze prijs van-
wege zijn bijzondere bijdragen aan de samenwerking in de Benelux en Europa. De Luxemburgse invloed is groter dan 
zijn oppervlakte. Volgens de Franse krant Libération  onderhoudt premier Bettel een inspirerende samenwerking met de 
Franse president Emmanuel Macron. Bettel heeft als motto: geen revolutie maar evolutie. Verschillende autoriteiten 
waren bij deze feestelijke plechtigheid aanwezig, onder wie de Nederlandse ambassadeur Han-Maurits Schaapveld, de 
Belgische ambassadeur Jean-Louis Six, de Luxemburgse ambassadeur Jean-Marc Hoscheit, oud-minister Maria van 
der Hoeven en de voorzitter van het  Benelux-parlement Gusty Graas.

Luxemburgse premier Xavier Bettel en prof. dr. Anton van 
der Geld, voorzitter B.U.C. 
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Veiligheid is een thema met vele vensters. “Je hoeft maar te 
kijken naar de verwarring rond de Brexit”, vervolgde prof. Van 
der Geld, “De defensie- en handelsproblemen met Amerika, de 
migratieperikelen, het drama van de IS en de terugkerende deel-
nemers. Die zaken brengen ons in de Benelux en Europa in een 
onzekere en gespannen sfeer. Zo’n sfeer brengt onbalans mee en 
speelt criminaliteit in de kaart. Zo weet de onderwereld te infil-
treren in de bovenwereld. De druk daarvan op de samenleving, 
op de mensen, is ongekend. Aan weerszijden van de lange grens 
tussen België en Nederland is de drugscriminaliteit inmiddels 
dreiging nummer één geworden. Gevoelens van onveiligheid 
steken dan ook overal de kop op”.

Europa op het kruispunt van wegen
In een sprankelend betoog begon oud-premier Jan Peter Balke-
nende maar meteen met de kernvraag: hoe nu verder in Europa 
– en verder met ons? Europa heeft ooit een uitstraling over de 
hele wereld gekend, maar die wereld is inmiddels wel veran-
derd. Prof. Balkenende ziet de positie van het Westen afkalven, 
terwijl de invloed van Rusland en China voortdurend groeit, en 
dan vooral die van het alsmaar uitdijende China. Andere dreigin-
gen voor het Westen zijn het negatieve sentiment in Europa, de 
Brexit, en voorts de migratiestromen, de veiligheidsproblema-
tiek en de druk op de economische positie wereldwijd. De EU 
moet volgens hem democratischer en daarmee relevanter wor-
den voor haar inwoners. Prof. Balkenende ziet voor het Westen 
kansen, als het zich verenigt en een krachtige strategie ontwik-
kelt. Alleen op die manier kan het Westen zich wereldwijd hand-
haven en zijn ideeën en waarden overeind en levend houden. 
In dit verband verwees Balkenende naar het boek ‘De nieuwe 
wereldorde’ van Rob de Wijk, oprichter van het Haags Centrum 
voor Strategische Studies. Er is volgens De Wijk een nieuwe 
wereldorde op komst met China als dominante supermacht, die 
sluipenderwijs de macht in de wereld overneemt.

De Benelux met de blik vooruit
De Belgische ambassadeur Dirk Achten hield een warm plei-
dooi voor nauwe samenwerking in de Benelux. Hij keek daarbij 
in ‘zijn achteruitkijkspiegel’ en zag hoe onze drie kleine landen 
ingeklemd zitten tussen twee middelgrote buurlanden: Frankrijk 
en Duitsland. Het is, zo zei hij, geen wonder dat de drie lan-
den elkaar gevonden hebben: de ligging, de geschiedenis en een 
diepgewortelde democratische traditie. Samen zijn we veel ster-
ker, met onze 30 miljoen inwoners. En dat heeft ook duidelijk 

resultaten opgeleverd. Denk aan de intensieve samenwerking 
binnen het verdrag van Schengen en het Politieverdrag, denk 
ook aan de intellectuele eigendomsbescherming in de Benelux 
en de wederzijdse diploma-erkenning.
Ambassadeur Achten wees erop dat een fors deel van de eco-
nomie van de grensstreken niet of niet voldoende wordt benut, 
precies door het bestaan van die grens als obstakel. De grens-
overschrijdende samenwerking dient daadkrachtig te worden 
ondersteund en ambassadeur Achten verwacht veel van het se-
cretariaat van de Benelux-Unie, de ministers van Buitenlandse 
Zaken en van de drie premiers, en niet te vergeten het Bene-
lux-parlement, dat ook een verdragsrechtelijke basis heeft.

Politieverdrag van de Benelux
De Nederlandse ambassaderaad dr. Janet Takens uit Brussel 
kwam enthousiast vertellen over de achtergronden van haar 
veelzijdige werk: “Op de Nederlandse ambassade zijn wij con-
tinu bezig met het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de 
Benelux-landen. Zo weten we allemaal dat criminelen zich niet 
laten tegenhouden door grenzen. Daarom moeten wij als overhe-
den over de grenzen heen samenwerken.” Dat vereist enerzijds 
wet- en regelgeving, en anderzijds goede operationele samen-
werking. Hiervoor is kennis van internationale afspraken én van 
verschillen in wet- en regelgeving noodzakelijk. En dat vraagt 
voor ons allemaal om éducation permanente.
Ambassaderaad Takens gaf een praktijkvoorbeeld. Voor het 
nieuwe, nog te ratificeren Benelux-politieverdrag moeten af-
spraken over wat politieambtenaren over de grens mogen doen, 
wederzijds gekend zijn. Dan hoeven zij aan de grens niet te twij-
felen of ze een achtervolging mogen voortzetten. Hiervoor biedt 
de Benelux Unie de training “Zonder zorgen de grens over” en 
de speciale Benelux-app. Zij brengt daarvoor experts uit Ne-
derland en België samen, en stimuleert hen tot afstemming op 
bepaalde thema’s. Ambassaderaad Takens concludeert: “Aan al 
deze doelstellingen levert het BeNeLux-Universitair Centrum 
middels educatie en wetenschap een belangrijke bijdrage. Bo-
vendien is het een prachtige ontmoetingsplaats om collega’s uit 
buurlanden en hun werkwijzen te leren kennen.”

De veelzijdige Academiedag werd afgesloten met reflectie op de 
komende Brexit, de presentatie van een drietal onderzoeksprojec-
ten van de Belgische en Nederlandse studenten, en de uitreiking 
van de BeNeLux-Universitair Centrum-certificaten. Het was een 
boeiende en interactieve bijeenkomst van Noord en Zuid.

(BeNeLux-Nieuws, ER)

“Veiligheid heeft vele vensters”

“Er liggen nieuwe en forse uitdagingen voor iedereen die in de veiligheidsketen 
werkt”, stelde prof. Anton van der Geld van het BeNeLux-Universitair Centrum 
tijdens de opening van de jaarlijkse Nederlands-Belgische Academiedag.
Voorzitter Van der Geld richtte zich op deze dag speciaal op het thema veiligheid: 
“Burgemeesters, politiechefs, officieren van justitie en douanefunctionarissen staan 
nu voor een loodzware taak: voor veiligheid zorgen én de complexe criminaliteit 
effectief aanpakken.”

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-, midden- 

en kleinbedrijf in de Benelux.

Titularissen van de praktijkleerstoel met hun onderwerpen:
oud-premier prof. Jan Peter Balkenende:  

‘Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.’
staatsminister prof. Mark Eyskens:  

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

gouverneur van Antwerpen Cathy Berx:  
‘Circulaire economie en Vlaams-Nederlandse projecten.’
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‘In je kracht blijven’
‘Vooruitkijken met durf’

And that becomes clear when we look at the essential role that 
you, representing the Grand Duchy of Luxembourg, play in 
the dynamics of the Benelux countries as well as in the United 
Europe. There, you are able to combine and join forces in close 
teamwork with our Dutch Prime Minister Mark Rutte and the 
Belgian Prime Minister Charles Michel, the new president of the 
European Council.

Partly due to the French newspaper Libération it is well-known in 
European circles that you have an inspiring cooperation with the 
French president Emmanuel Macron. 
 
The most remarkable and also the most beautiful aspect of your 
Prime Ministership is the cooperation and friendship that you are 
aiming for in the Benelux and Europe.

Such strong ties form a basic insurance for a good state of affairs 
in the Benelux and Europe. If these ties are absent and confi-
dence and trust are lacking, how should the Benelux and Europe 
go on?

Your good relationship with your colleagues shows us the way. 
For instance, in 2014 you were standing in for our Prime Minister 
Mark Rutte, who was unable to attend the European summit due 
to a political crisis in The Hague. It was the first time in history 
that a Dutch Prime Minister was absent at a European summit. 
You acted following the beautiful principle: a friend in need is a 
friend indeed.

At that time, you were representing more than 17 million Dutch 
people and half a million Luxembourgers. In return, Mark Rutte 
considered it a big honour to replace you, as his liberal counter-
part, in 2019 at the EU summit in Brussels.

What is very characteristic of our Luxembourgian laureate and 
Prime Minister is the fact that for him politics is a way of life. 
Actually, already as a boy of nine years old, in his thoughts he 
already was a politician.

He will remember that very clearly. One day, the mayor visited his 
school in Bonnevoie. 

Prime Minister of Luxembourg His Excellency Xavier Bettel 
received the prestigious BeNeLux-Europe Award 2019 for his 
special contributions to the cooperation and friendship in the 
Benelux and Europe. The prize was awarded in the salons of the 
Luxembourg State Ministry by professor Anton van der Geld and 
prince Charles-Louis de Merode, in the presence of the ambas-
sador of Belgium H.E. Jean-Louis Six, the ambassador of
The Netherlands H.E. Han Maurits S. Schaapveld, the ambassa-
dor of  Luxembourg H.E. Jean-Marc Hoscheit, the former minis-
ter H.E. madam Maria van der Hoeven,  as well as the president 
of the Benelux parliament Gusty Graas.

In the laudatory address below it becomes clear how the Prime 
Minister and the Benelux countries, with about 30 million inhabit-
ants, nowadays can inspire Europe. 

“Highly esteemed Prime Minister of Luxembourg, laureate of the 
BeNeLux-Europe Award 2019. 

Today, I am standing here with a special delegation, containing 
prince Charles-Louis de Merode, former minister Maria van der 
Hoeven en Dr. Pieter van der Geld, in order to honour you on 
behalf of the BeNeLux University Centre (B.U.C.) with the
BeNeLux-Europe Award 2019.  

For me it is, as president of the BeNeLux University Centre, a 
pleasure to have the opportunity to speak to you in Dutch, the 
language you are familiar with, due to your participation in the 
interparliamentary Benelux Council in Brussels. At this moment, 
the Benelux has 30 million inhabitants. Well over 80% of them 
lives in an area where Dutch is the official language.

But, of course, this does not tell the whole story. There is also 
another angle of approach. As Prime Minister of Luxembourg, 
you have presented a psychological point of view, as you once 
expressed with a bon mot, when you said: “Our influence is 
bigger than our surface”. 
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Columns van prof. Anton van der Geld

De inspirerende opvattingen en bijzondere 
inspanningen voor een betere samenleving 
in de Benelux van prof. dr. Anton van der 
Geld, president-stichter van het BeNeLux-
Universitair Centrum (B.U.C.) vinden veel 
weerklank. Hij is daarvoor koninklijk on-
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 gezond-
heidszorg en daarvoor marktwerking in-
zetten. 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 per-
spectief op anders leven en anders werken.

Nieuwe kansen
De Covid 19-crisis is uitgegroeid tot een 
sociaaleconomische en financiële crisis, die 

over de wereld trekt. Zekerheden staan op 
losse schroeven. Zorgen alom, maar, zo be-
nadrukt 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. 
Er moest een einde komen aan de onbe-
perkte groei, aan de overproductie. Zo kon 
het niet langer doorgaan. Maar hoe geef 
je daar een positieve wending aan? ‘Deze 
crisis biedt nieuwe kansen, die je vooral 
ook dichterbij moet zoeken. Zet niet alles 
steeds op globaliseren. Denk aan maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Richt 
je aandacht op familiebedrijven in plaats 
van alle heil te verwachten van beursgeno-
teerde multinationals en hun aandeelhou-
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.’

Ambitie
Om verder te komen in deze tijd is het be-
langrijk fris naar je eigen instelling te kijken.
Anton noemt drie menselijke eigenschap-
pen, die ons presteren sterk bepalen: uit-
daging, 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 geestdo-
dend werken, omdat dan iemands mogelijk-
heden niet worden aangesproken. Ambitie 
doet ons ernaar streven het beste van ons-
zelf 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 
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Nieuwe uitdagingen in leven en werk

MAATSCHAPPIJ

Het roer moet om

Academische Zitting B.U.C.: Belgische ambassadeur Dirk Achten, prof. Anton van der Geld, 
prof. Jan Peter Balkenende en Ned. ambassaderaad Janet Takens

‘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 financieel-
economische 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.’ 

dat dit gebeurt, kan een passie ontstaan, die 
aan het werk een extra kwaliteit geeft.’

Toverwoord
In bedrijven en organisaties hangt veel af 
van de persoon van de ondernemer. Welke 
eigenschappen kunnen belangrijk zijn? 
Anton heeft een duidelijk beeld voor ogen: 
‘Bezieling is hier het toverwoord. Bezie-
ling sluit aan bij de behoefte aan erkenning 
en waardering, die diep in iedere mens zit. 
Zo krijgt de onderneming een menselijk 
gezicht. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt 
veel van de persoonlijke kwaliteiten van 
ondernemers en ook van medewerkers. Het 
gaat uiteindelijk om teambuilding en echt 
naar elkaar luisteren. Je moet op elkaar kun-
nen rekenen, dan komt iedereen tot zijn 
recht. Zo kun je samen een hecht en effec-
tief team vormen. Met zo’n bezieling krijg 
je een succesvolle onderneming, die berust 
op verbondenheid en respect.’

Sterk onder druk
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 samenle-
ving en de maatstaf voor organisaties en 
bedrijven. De aandacht is gericht op non-
profitorganisaties en op het groot-, midden- 
en kleinbedrijf in de Benelux. Leiding geven 
aan organisaties en succesvol ondernemen 
staan sterk onder druk. De klimaatverande-
ring vraagt meer dan ooit om een aanpas-
sing 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-

menleving geldt.’ Hoogleraren en ervaren 
praktijkmensen van het B.U.C. verzorgen 
voordrachten en practica, die een schakel 
moeten vormen tussen wetenschap en prak-
tijk. Zij evalueren de wetenschappelijke in-
zichten en praktijkervaringen op het gebied 
van een duurzame samenleving. ‘Daarbij 
ligt het accent op cultuur, arbeid en organi-
satie. Een van onze lesgevers, de Belgische 
oud-premier Mark Eyskens, spreekt in dit 
verband over transhumanisme. Dat is de 
weg naar een nieuw type mens, waarbij de 
homo sapiens niet te vervangen is door een 
robot sapiens. Zijn Nederlandse collega, 
oud-premier Jan Peter Balkenende, behan-
delt het vraagstuk ‘Maatschappelijk onder-
nemen’, oud-minister Maria van der Hoeven 
‘Duurzame energievoorziening’, de gouver-
neur van Antwerpen, Cathy Berx, ‘Circulaire 
economie en Vlaams-Nederlandse pro-
jecten’.’

Idealist en realist
Prof. Anton van der Geld is de drijvende 
kracht en de verbinder achter het BeNeLux-
Universitair Centrum. Het B.U.C. is een 
universitair platform voor verschillende 
beroepsgroepen in de Benelux, die zich wil-
len verdiepen in de menselijke aspecten van 
hun werk. ‘Denkers en doeners kunnen el-
kaar 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 we-
tenschap, cultuur en humaniteit op elkaar 
afstemmen en verbinden. Vraagstukken 
als gezond leven, duurzaamheid, welvaarts-
verdeling en veiligheid worden daarin aan 
de orde gesteld.’ �

Prof. Anton van der Geld 

BeNeLux-Universitair Centrum
Postbus 206
5201 AE ’s-Hertogenbosch
T 073-5214224
E anton@benelux-universitair-
 centrum.org
I www.benelux-universitair-
 centrum.org

Anton van der Geld is een idealist én realist. Hij is 
voortdurend op zoek naar feiten en ideeën over 
beter en zinvoller leven. Dat kun je binnenkort 
lezen in zijn nieuwe boek ‘Meer bewust leven en 
werken.’

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
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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 we-
tenschap, cultuur en humaniteit op elkaar 
afstemmen en verbinden. Vraagstukken 
als gezond leven, duurzaamheid, welvaarts-
verdeling en veiligheid worden daarin aan 
de orde gesteld.’ �
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Anton van der Geld is een idealist én realist. Hij is 
voortdurend op zoek naar feiten en ideeën over 
beter en zinvoller leven. Dat kun je binnenkort 
lezen in zijn nieuwe boek ‘Meer bewust leven en 
werken.’
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‘We zitten in een gespannen samenleving die 
in een heuse crisis verkeert, een medische én 
sociaal -economische crisis. De druk neemt nog 
steeds toe door de onverwachte gezondheids-
aspecten en de grote financieel-economische 
onzekerheden. Daardoor dreigt onze samen-
leving vast te lopen. Het roer moet duidelijk  
om, de menselijke factor moet op de voorgrond.  
Een andere visie op leven en werken is onont-
koombaar.’

‘Schouder aan schouder’
‘Blijf dromen én durven’
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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 BeNeLux-
Universitair Centrum (B.U.C.) vinden veel 
weerklank. Hij is daarvoor koninklijk on-
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 gezond-
heidszorg en daarvoor marktwerking in-
zetten. 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 per-
spectief op anders leven en anders werken.

Nieuwe kansen
De Covid 19-crisis is uitgegroeid tot een 
sociaaleconomische en financiële crisis, die 

over de wereld trekt. Zekerheden staan op 
losse schroeven. Zorgen alom, maar, zo be-
nadrukt 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. 
Er moest een einde komen aan de onbe-
perkte groei, aan de overproductie. Zo kon 
het niet langer doorgaan. Maar hoe geef 
je daar een positieve wending aan? ‘Deze 
crisis biedt nieuwe kansen, die je vooral 
ook dichterbij moet zoeken. Zet niet alles 
steeds op globaliseren. Denk aan maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Richt 
je aandacht op familiebedrijven in plaats 
van alle heil te verwachten van beursgeno-
teerde multinationals en hun aandeelhou-
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.’

Ambitie
Om verder te komen in deze tijd is het be-
langrijk fris naar je eigen instelling te kijken.
Anton noemt drie menselijke eigenschap-
pen, die ons presteren sterk bepalen: uit-
daging, 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 geestdo-
dend werken, omdat dan iemands mogelijk-
heden niet worden aangesproken. Ambitie 
doet ons ernaar streven het beste van ons-
zelf 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 
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dat dit gebeurt, kan een passie ontstaan, die 
aan het werk een extra kwaliteit geeft.’

Toverwoord
In bedrijven en organisaties hangt veel af 
van de persoon van de ondernemer. Welke 
eigenschappen kunnen belangrijk zijn? 
Anton heeft een duidelijk beeld voor ogen: 
‘Bezieling is hier het toverwoord. Bezie-
ling sluit aan bij de behoefte aan erkenning 
en waardering, die diep in iedere mens zit. 
Zo krijgt de onderneming een menselijk 
gezicht. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt 
veel van de persoonlijke kwaliteiten van 
ondernemers en ook van medewerkers. Het 
gaat uiteindelijk om teambuilding en echt 
naar elkaar luisteren. Je moet op elkaar kun-
nen rekenen, dan komt iedereen tot zijn 
recht. Zo kun je samen een hecht en effec-
tief team vormen. Met zo’n bezieling krijg 
je een succesvolle onderneming, die berust 
op verbondenheid en respect.’

Sterk onder druk
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 samenle-
ving en de maatstaf voor organisaties en 
bedrijven. De aandacht is gericht op non-
profitorganisaties en op het groot-, midden- 
en kleinbedrijf in de Benelux. Leiding geven 
aan organisaties en succesvol ondernemen 
staan sterk onder druk. De klimaatverande-
ring vraagt meer dan ooit om een aanpas-
sing 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-

menleving geldt.’ Hoogleraren en ervaren 
praktijkmensen van het B.U.C. verzorgen 
voordrachten en practica, die een schakel 
moeten vormen tussen wetenschap en prak-
tijk. Zij evalueren de wetenschappelijke in-
zichten en praktijkervaringen op het gebied 
van een duurzame samenleving. ‘Daarbij 
ligt het accent op cultuur, arbeid en organi-
satie. Een van onze lesgevers, de Belgische 
oud-premier Mark Eyskens, spreekt in dit 
verband over transhumanisme. Dat is de 
weg naar een nieuw type mens, waarbij de 
homo sapiens niet te vervangen is door een 
robot sapiens. Zijn Nederlandse collega, 
oud-premier Jan Peter Balkenende, behan-
delt het vraagstuk ‘Maatschappelijk onder-
nemen’, oud-minister Maria van der Hoeven 
‘Duurzame energievoorziening’, de gouver-
neur van Antwerpen, Cathy Berx, ‘Circulaire 
economie en Vlaams-Nederlandse pro-
jecten’.’

Idealist en realist
Prof. Anton van der Geld is de drijvende 
kracht en de verbinder achter het BeNeLux-
Universitair Centrum. Het B.U.C. is een 
universitair platform voor verschillende 
beroepsgroepen in de Benelux, die zich wil-
len verdiepen in de menselijke aspecten van 
hun werk. ‘Denkers en doeners kunnen el-
kaar in ons platform vinden en krijgen zo 
ruimte om zich verder te ontwikkelen. Het 
accent ligt daarbij op de toegepaste mens-, 
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