
Dit is jullie opdracht: omarm 
Brede Welvaart. Laat het een plek 
veroveren in jullie hoofd, hart en handen,  
jullie denken en doen.  
 
Het is een perspectief, een manier 
van kijken een bredere blik die begon 
bij een rapport dat zei: 
 
veel te lang hadden we de neiging om 
hoe het gaat af te lezen aan  
het Bruto Nationaal Product  
maar ons leven 
 
gaat over zoveel meer dan geld alleen.  
Er is meer van waarde, er zijn 
grenzen aan groei, het zou 
moeten gaan over veerkracht.  
 
Over wel-zijn, wellbeing, over 
hoe het met ons 
en de aarde gaat.  
 
Laat ons kijken met een bredere blik,  
die ook naar binnen gaat. Focus 
op de inwoners, de Groningers, hoe 
gaat het met ons? 
 
Hoe is wat we doen van waarde,  
van betekenis voor onze mensen? 
 
Zoek een duurzame balans,  
tussen people, planet, profit, tussen 
hier en nu, tussen elders 
en later.  
 
Pak niet alles aan, maak 
moeilijke keuzes. Meer 
welzijn op één vlak betekent soms 
minder welzijn op een ander.  
 
We wegen af, misschien  
betekent het dat we voor de kinderen 
van onze kinderen in het hier en nu 
 een stapje terug moeten doen.  
 
Het is niet makkelijk maar kijk 



naar buiten, kijk ook 
over de grenzen, kijk verder 
dan de horizon  
van dit prachtige vlakke land want 
 
als het hier altijd waait  
kunnen wij misschien elders 
voor wind mee zorgen.  
 
We koersen af op brede welvaart, 
laten onze Inner Development Goals  
vertellen waar het noorden is.  
 
Laten we samen richting kiezen, zelfs 
als we soms verdwalen  
en we van de gebaande paden moeten gaan.  
 
Laten we kijken naar de koplopers, laten we 
samen opfietsen, opvaren.  
 
Voor de Groningers van vandaag,  
van morgen en in de toekomst.  
 
Stap uit je economische comfortzone, probeer 
te leren door te doen, verzamel 
niet alleen data maar ook verhalen.  
 
Voor nu en voor later. Toon lef,  
schep ruimte voor kwetsbaarheid en stap samen  
aan boord.  
 
Laten we samen volgens brede welvaart varen.  


