
 

Een cursus van 4 avonden in MAART 2014
georganiseerd door het Haags Milieucen-
trum, samen met het Platform voor een 
Duurzame en Solidaire Economie

Kosten: € 40,- voor de hele cursus of €15,- per avond

Is economische 
groei echt de 
oplossing?

Heeft iets alleen
waarde als het in 
geld uit te drukken
mmmmis?

Staat de eco-
nomie nogim 
wel in dienst 
van de mens?

Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den haag

Toelichting 3 maart
Een Nieuwe Economie is nodig; waarom en hoe doen we dat? 
Het wordt steeds urgenter om het broeikaseffect, de armoede, de dreigende 
schaarste aan grondstoffen, energie, voedsel, enz. aan te pakken. We moe-
ten af van een systeem dat dwangmatig is gericht op de korte termijn en 
op groei. We zullen een bredere kijk moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld met 
behulp van de Mondiale Voetafdruk. Vervolgens nemen we als punt op de 
horizon een circulaire of ‘steady state’ economie. Dat is een economie die niet 
langer gericht is op steeds sneller, groter, ingewikkelder en meer, méér, MEER. 
Door het scheppen van een eerlijk speelveld kan de samenleving tot rust 
gebracht worden.  

Toelichting 10 maart
Hoe staan we ervoor, qua duurzaamheid en (on)eerlijke verdeling?   
Aan de orde komen eerlijker delen van inkomen en werk, vergroening van 
belastingen, fatsoenlijke banken en permanente educatie. Een duurzame eco-
nomie bereik je niet met losse maatregelen maar door het ontwikkelen van 
een integrale visie met een samenhangend maatregelenpakket. Denk daarbij 
aan herverdeling van inkomen en vermogen, banken die de echte economie 
dienen en onderwijs dat aansluit op basale behoeften van mensen. Hoe ko-
men we tot een grondstof- en energie-arme economie? Moet het beschikbare 
werk eerlijker verdeeld worden? Wat zijn daarvan de gevolgen voor onze 
inkomens? Hoe past de participatiesamenleving daarin? 

Toelichting 17 maart
Hervorming van het financiële stelsel 
Deze avond gaat over de stormachtige ontwikkelingen die de financiële we-
reld doormaakt. Hoe de financiële markten werden geliberaliseerd en geïnter-
nationaliseerd, hoe ze alsmaar ingewikkelder producten ontwikkelden. Over 
de oorzaken van de financiële crisis, de tekorten van de huidige hervormings-
agenda en ideeën voor meer ingrijpende veranderingen. Besproken worden 
de oorsprong en geschiedenis van geld. Moeten we naar meerdere munt-
soorten? Wat is de invloed van rente en moeten we naar geld zonder rente? 
Moet de geldschepping weggehaald worden bij private banken?
 
Toelichting 24 maart
Pleidooi voor een vitale en houdbare lokale en regionale economie 
Een regionale economie is stabieler en beheersbaarder dan de op winstmaxi-
malisatie en schaalvergroting gerichte wereldeconomie waar we nu afhanke-
lijk van zijn. Besluitvorming op regionaal niveau leidt tot meer transparantie 
en directe aansprakelijkheid. Regionale productie leidt tot lokale werkge-
legenheid, kostenbesparing, het sluiten van kringlopen en het behoud van 
winsten binnen de lokale gemeenschap in plaats van deze weg te laten lek-
ken naar andere landen, grote ondernemingen en aandeelhouders. Daarnaast 
maakt een regionale economie het mogelijk om een complementaire munt-
eenheid in te voeren die ongevoelig is voor fluctuaties op de wereldmarkt.

Opgeven: info@haagsmilieucentrum.nl of (070)361 6969



WAAROM DEZE CURSUS?

In Nederland en Europa is de economische crisis nog lang 
niet achter de rug. Tegelijkertijd wordt de wereld geconfron-
teerd met een hardnekkige milieu- en grondstoffencrisis. 
Deze trekken een zware wissel op de economie en de sa-
menleving en zullen dat nog wel even blijven doen. De gebo-
den oplossingen blijven meestal binnen de oude vertrouwde 
economische denkkaders en structuren, want aan een aantal 
dieperliggende oorzaken wordt weinig aandacht besteed. 

De meest gepropageerde oplossing is: ‘We zullen ons uit de 
crisis moeten groeien’. Maar zijn die wil en dwang tot econo-
mische groei niet juist een belangrijke oorzaak van de eco-
nomische en ecologische crisis? Samen met de structuur van 
ons financiële systeem, gekenmerkt als dit wordt door korte-
termijndenken, het scheppen van grote hoeveelheden geld en 
van steeds weer nieuwe financiële luchtbellen? Zou het voor 
de stabiliteit en duurzaamheid van de samenleving niet beter 
zijn als we voor onze welvaart niet, of veel minder, afhankelijk 
van economische groei zouden zijn? 
Is het BBP wel een goede meetlat voor welvaart? Heeft iets 
alleen waarde als dit in geld uit te drukken is? Staat de eco-
nomie nog wel ten dienste van mensen, van hun welvaart en 
aspiraties en van hun bestaanszekerheid? Of is ze een doel op 
zich geworden? Kunnen we een hoog welvaartsniveau be-
houden zonder fundamentele veranderingen in de economie, 
zonder een eerlijkere verdeling van werk en schaarse grond-
stoffen en zonder de milieucrisis in te dammen?

Dit soort vragen leven bij steeds meer mensen en wellicht 
ook bij u. Tijdens deze cursus proberen we daar antwoorden 
op te geven.

1 Maandag 3 maart, 20.00 uur
De transitie naar een duurzame economie
Noodzaak, instrumenten en verwezenlijking

2 Maandag 10 maart, 20.00 uur
Werkgelegenheid, inkomens- en investeringsbeleid
Wat betekent de transitie naar een duurzame
economie voor de werkgelegenheid, de verdeling
van arbeid en inkomen en de investeringen?

3 Maandag 17 maart, 20.00 uur 
Hervorming van het financiële stelsel
Welke hervormingen zijn nodig en hoe doen we dat?

4 Maandag 24 maart, 20.00 uur
Houd het zo klein mogelijk 
Een pleidooi voor een vitale en houdbare lokale 
en regionale economie

Docenten:
Paul Metz enJan Juffermans

Docenten:
Ted van Hees enFrans van der Steen

Docent: 
Rens van Tilburg

Docenten:Martijn van der Linden enFrans van der Steen

Paul Metz is chemicus en econoom met internationale ervaring in de industrie. Hij 
werkt als adviseur en lobbyist voor duurzame innovatie voor bedrijven en organi-
saties die mensenrechten, sociaal beleid en het bewoonbaar houden van de aarde 
echt serieus willen nemen.

Jan Juffermans (voorheen De Kleine Aarde) is nu o.m. actief in de Werkgroep 
Voetafdruk Nederland, het Platform Duurzame & Solidaire Economie en Transition 
Town Boxtel. Jan Juffermans is ook publicist (zie www.voetafdruk.eu).

Ted van Hees is politicoloog en werkt bij OxfamNovib als beleidsadviseur op 
rechtvaardige belastingen en internationalisering van de Eerlijke BankWijzer
(www.eerlijkebankwijzer.nl), die hij coördineert.
 
Frans van der Steen is directeur van het Haags Milieucentrum en lid van het 
Platform Duurzame en Solidaire Economie. Hij zet zich met name in voor een
vitale, houdbare lokale economie die ten dienste staat van de leefkwaliteit en
bestaanszekerheid van Haagse burgers.
 
Rens van Tilburg is via de Universiteit van Utrecht als senior onderzoeker ver-
bonden aan de Stichting onderzoek Multinationale Ondernemingen en secretaris 
van het Sustainable Finance Lab. Hij is als columnist verbonden aan de Volkskrant.

Martijn Jeroen van der Linden streeft in verschillende rollen naar verandering 
van economische systemen, onder andere als coördinator van het Platform Duur-
zame en Solidaire Economie. Hij studeerde bedrijfseconomie in Tilburg en werkte
5 jaar in de financiële sector, bij ING. 


