
 

 

Wat is Ware Winst Brabant? 

De werkgroep “Ware Winst Brabant” is een lokale afdeling van de grass roots beweging 

ECG, wat staat voor Economy for the Common Good. In Nederland spreken we van 

Gemene Goed Economie. 

ECG is een wereldwijde beweging die zich tot doel stelt het gedachtengoed van de 

Oostenrijkse wetenschapper Christian Felber te verspreiden en om te zetten in daden. 

De Gemene Goed Economie pleit voor een ethischer economisch model, waarbij het welzijn 

van mens en milieu het uiteindelijke doel van het bedrijfsleven wordt. Geld wordt in deze 

slechts gezien als een middel om dat doel te bereiken. 

Op de website leest u alles over ECG: www.ecogood.org/nl, en vindt u een directe link naar 

de pagina’s van Ware Winst Brabant: www.warewinstbrabant.nl. 

Wij zijn begin 2018 gestart vanuit Boxtel, maar leden komen momenteel uit meerdere 

Brabantse gemeenten. 

De naam Ware Winst Brabant is ontleend aan de Nederlandse vertaling van Christian 

Felber’s boek: Ware Winst - Gemene Goed Economie als wegwijzer. 

 

Hoe kunt u deelnemen? 

Wij zijn beschikbaar om bedrijven die een Gemene Goed Balans willen opstellen hierin te 

begeleiden en het contact met het kenniscentrum van ECG International te verzorgen. 

Tevens faciliteren wij zogenaamde peer reviews. Dat zijn bijeenkomsten waarin een aantal 

(4 à 6) bedrijven elkaars Gemene Goed Balans beoordelen om zodoende elkaar te helpen 

en te inspireren. 

ECG heeft een specifiek programma ontwikkeld om gemeenten te helpen een kader te 

creëren voor een Gemene Goed Economie. Wij zijn beschikbaar om dit uit te leggen en 

hierin te faciliteren. 

Wij verzoeken bedrijven en gemeenten in Brabant die interesse hebben in de Gemene Goed 

Economie met ons contact op te nemen. 

Ook vrijwilligers die actief willen deelnemen aan de activiteiten van de werkgroep, of die een 

eigen groep zouden willen starten, zijn zeer welkom. 

Ons e-mail adres is: info@warewinstbrabant.nl 
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