
 

 

SEMINAR FINANCIËLE (R)EVOLUTIE  I JACK COX I 26-6-2019 

VLINDERECOMONIE VAN GROEI NAAR ONTWIKKELING 

 

“Jack licht toe waarom 

ons huidig financieel   

systeem niet duurzaam 

is, welke oplossingen hij 

ziet en hoe wij zelf in de-

ze systeemverandering 

op positieve wijze kansen 

kunnen benutten.” 

- Martin Masset - 

 

 

 

Datum:  

Woensdag 26 juni 2019 

 

Tijd:  

14.30 – 20.30 uur 

 

Locatie:  

Château Neercanne 

Cannerweg 800 

6213 ND Maastricht 

Bepaal de juiste koers 

Als we de moed hebben om naar volgende generaties te kijken beseffen we al snel dat 

ons huidige financieel systeem verre van duurzaam is. Integendeel zelfs! 

Tijdens het seminar laat ondernemer en financieel expert Jack Cox ons ervaren wat 

voor prachtig mooi samenspel zich ontvouwt als je beroemdheden op het gebied van 

economie, geschiedenis en politiek met elkaar verbindt.  

Hij toont aan dat een duurzame financiële toekomst mogelijk is door de werken van 

Thomas Piketty (toename kloof tussen arm en rijk), Kate Raworth (Donut Economie) en 

Rutger Bregman (Basisinkomen) te verbinden met het gedachtengoed van Nelson 

Mandela (Ubuntu), Hyman Minsky (Instabiliteitshypothese) en Gunter Pauli              

(Blue Economy). 

Nieuw verdrag van Maastricht 

In zijn boek ‘Vlindereconomie’ stelt Jack Cox dat het huidige verdrag van Maastricht 

niet duurzaam is en dat er snel een nieuw verdrag moet komen, een duurzaam financi-

eel economisch verdrag, waarbij een ecologisch inkomen voor alle inwoners van     

Nederland die 18 jaar en ouder  zijn de basis vormt. 

Tijdens het seminar neemt hij ons mee in zijn visie . Hij biedt ons handvaten op welke 

wijze we zelf maatregelen kunnen nemen om in te spelen op de nieuwe financiële     

(R)evolutie en waar kansen liggen voor bestuurders, ondernemers en politici. 

En waar kunnen we dat beter doen dan op de plek waar het verdrag van Maastricht 

ooit allemaal is begonnen, op Château Neercanne in Maastricht. 

Gastvrijheid ten top bij Château Neercanne 

Na het officiële gedeelte van het seminar zal gastheer Peter Harkema ons vergezellen 

tijdens een unieke inspiratiebijeenkomst op één van de mooiste plekjes in de mergel-

grotten van het Château. Tot slot genieten we tijdens het netwerkdiner van de culinai-

re kwaliteiten van executive chef Hans Snijders in het restaurant van Château Neer-

canne en is er voldoende tijd op te netwerken met elkaar.  

 

Investeer in een duurzame toekomst 

Wilt u ontdekken welke kansen de vlindereconomie en de financiële (R)evolutie te 

bieden heeft én wilt u er zelf mee aan de slag? Schrijf u dan in voor dit praktische         

seminar door een mail te sturen naar: info@coraggiodivivere.nl.  

Coraggio di vivere: bezielers in business 2019       



Sprekers tijdens seminar 
 
Jack Cox 
 
Jack Cox is directeur eigenaar van Forza Asset Management en oprichter van Econsenso. Jack ziet het als één van zijn 
taken om de financieel-economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet te volgen en deze te 
beoordelen op hun financieel duurzame karakter.  Met oog voor zijn omgeving en met beide benen op de grond, richt 
hij zijn denken en doen op oplossingen en vooruitgang. 
 
 
 

 
Martin Masset 
 
Is eigenaar van Coraggio di vivere en helpt ondernemers, bestuurders en managers op het gebied van identiteit, strate-
gie en persoonlijk leiderschap. Zijn missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren, inzichten en handvaten te geven 
om het collectief bewustzijn te laten stijgen en mede hierdoor de economische transitie waarin wij ons bevinden te 
versnellen naar een duurzamere wereld. 
  
 

 
 
 
Peter Harkema 
 
Hij heeft samen met zijn vrouw in 31 jaar bijna 1 miljoen gasten ontvangen en verzorgd. Peter is een gastvrijheids-
kameleon, sterk gevarieerd, echt en wars van routine. Hij zal u op inspirerende wijze meenemen in zijn kleurrijke     
verhaal en aangeven op welke wijze Château Neercanne omgaat met financiële duurzaamheid. 

 

Aantal deelnemers: 

We werken tijdens dit seminar bewust met een selecte groep mensen.  

Zo krijgt u maximale aandacht om uw vragen te stellen en te leren van elkaar.  

Investering:  

Wij bieden dit seminar aan (inclusief culinair arrangement) voor €195,-  

exclusief 21% btw. 

Inschrijven: 

Schrijf u uiterlijk woensdag 19 juni in voor dit  

effectieve inspirerende seminar middels een e-mail aan:  

info@coraggiodivivere.nl 

  

Vragen of meer informatie: 

info@coraggiodivivere.nl 

Martin Masset: 06 - 55 121 526 

EEN TOP SEMINAR OP EEN TOP LOCATIE 


