
Platform Duurzame en Solidaire Economie 
 

Checklist Duurzame en Solidaire Economie - DSE 
 

In 2013 vond in Tilburg een cursus plaats over duurzame en solidaire economie (DSE). De daarbij 

gebruikte lijsten van onderwerpen (PowerPoint) gaven aanleiding tot het voorstel een checklist te 

ontwikkelen van onderwerpen die onderdeel uitmaken van de totale problematiek van DSE. 

 

Het resultaat van deze exercitie is het nu volgende overzicht. Zij is bedoeld voor diegenen die op een 

zeker geprofessionaliseerd niveau met DSE aan de slag zijn, betaald of onbetaald. Het is in het geheel 

niet bedoeld als een document gericht op een groot publiek. 

 

Uitgangspunt is allereerst dat wanneer je het hebt over DSE, dan heb je het over de totale 

maatschappelijke en ecologische werkelijkheid. In principe dus over “alles” maar dan bekeken met 

een economische bril. Die bril is leidend bij deze checklist. Dat wil niet zeggen dat andere dimensies 

als de politieke, de culturele, de sociale, minder relevant zijn. Slechts dat er een praktische beperking 

wordt gehanteerd. 

 

Het gaat dus over “alles”. Daarmee wil niet gezegd zijn dat cursussen en andere activiteiten van 

educatieve of politieke aard steeds ook alles moeten behandelen. Dat is niet te doen. En ook 

onnodig. Want de verschillende deelgebieden van die totale werkelijkheid vertonen een onderlinge 

samenhang. Dat betekent o.a. dat bij behandeling van een deelonderwerp impliciet die totale 

werkelijkheid aanwezig is. Ieder deelonderwerp is in principe exemplarisch voor de totaliteit. Van 

belang is om bij die activiteiten oog te hebben voor de exemplariteit en die ook zichtbaar en 

behandelbaar te maken1. 

 

De nu volgende checklist is niet meer dan een lijst van mogelijke onderwerpen, geen blauwdruk. Er 

worden geen definities gegeven. Wellicht kan daar in een volgende fase aan gewerkt worden, 

bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een DSE lemma binnen Wikipedia. Deze checklist kan ook 

worden gezien als een eerste versie, in de hoop en verwachting dat steeds meer categorieën worden 

ontwikkeld. 

 

De Checklist is opgedeeld in acht hoofdstukken.  

 

Hoofdstuk 0  

Deze checklist begint bij de beschrijving van de huidige toestand van de economie. Daarbij wordt 

uitgegaan van het Dashboard dat aan regering en Kamer is gepresenteerd. Voor meer details, zie 

http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Dashboard-Definitief.pdf. 

 

Hoofdstuk 1 
Dit hoofdstuk geeft aan wat wij met DSE bedoelen, dus wat voor economie ons voor ogen zou 

kunnen staan. Het gaat in dit hoofdstuk om ideaaltypische karakteriseringen. In de praktijk geldt 

natuurlijk dat een samenleving kenmerken bezit van verschillende economische stelsels. Er is een 

continu proces van transitie, de goeie kant op of de kwaaie, met breekpunten en conflicten. Onze 

huidige samenleving wordt gekenmerkt door karakteristieken van verschillende types economische 

stelsels. Er zijn nog steeds feodale verschijnselen, en ook al veel elementen van DSE.  

                                                           
1
 Zie over exemplarisch onderzoeken en handelen: Harrie Coenen: Exemplarisch Handelingsonderzoek. Utrecht, 

2012, Van Arkel 

http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Dashboard-Definitief.pdf


Maar een samenleving wordt allereerst gekenmerkt door een dominant stelsel. En wij hopen dat in 

de nabije toekomst DSE dominant wordt. 
 

Hoofdstuk 2 

Hierin komt de huidige economische orde aan de orde maar dan aan de hand van structurele 

kenmerken. Het gaat hier om kenmerken van het op dit moment dominante economische stelsel, de 

neoliberale economie. Kenmerken ook die leiden tot ecocide, armoede, etc. 

 

Hoofdstuk 3 
Vanwege de tegenstelling tussen het huidige dominante economische stelsel (neoliberalisme) en het 

toekomstige dominante economische stelsel (DSE) moet er een transitie (of transformatie) 

plaatsvinden. In dit hoofdstuk gaat het om topdown transitiebeleid.  

 

Hoofdstuk 4 
Hierbij gaat het om een grote veelheid van bottom-up transitionele activiteiten. Er gebeurt wat dit 

aangaat al heel veel in de samenleving, ook in Nederland. Allemaal zegeningen die wij kunnen tellen. 

Maar ook veel versnippering, depolitiseringen, en zo meer. 

 

Hoofdstuk 5 
Transitie impliceert een machtsconflict, zowel op nivo van belangen als op dat van overtuigingen. Het 

is altijd goed om daar oog voor te hebben en die te onderzoeken en te problematiseren. 

 

Hoofdstuk 6 
Hoe dan ook, zowel voor topdown als voor bottom-up geldt de noodzakelijke voorwaarde van een 

integrale aanpak. Nu kun je natuurlijk nooit bezig zijn met “alles”. Wel kun je er naar streven om dat 

wat je doet zo exemplarisch mogelijk te laten zijn voor de totale problematiek.  

 

Hoofdstuk 7 
En of het al niet moeilijk genoeg is: houdt ook steeds de mogelijkheden van versterking van 

overlevingskansen voor ogen. Want de toekomst ziet er voorlopig somber uit, er zijn nog weinig 

voorbeelden van echt structureel transitioneel beleid. Daarom moeten wij er ook rekening mee 

houden dat de huidige maatschappelijke crisis zich nog verder (ecologisch, sociaal, financieel) gaat 

verbreden en verdiepen, dus zal de noodzaak van overlevingsstrategieën steeds sterker worden. 

Vandaar dit hoofdstuk. 

 

Lou Keune, december 2013 

  



Checklist Duurzame en Solidaire Economie - DSE 
0 Toestand van de economie 

A Ecologisch-economisch B Sociaal-economisch C Financieel-economisch 

A. Voorraden  

B. Klimaat 

C. Ecosystemen algemeen 

D. Dierenwelzijn 

E. Bevolking 

F. Werk 

G. Onderwijs 

H. Gezondheid 

I. Welzijn algemeen 

J. Bruto Binnenlands Product 

K. Correctieve indicatoren 

L. Vermogensongelijkheid 

M. Inkomensongelijkheid 

N. Inkomensarmoede 

O. Omgekeerde ontwikkelingshulp 

P. Financiële sector 

Ecologische schuld van Nederland Sociale schuld van Nederland Financiële schuld van Nederland 

1 Basiskenmerken  DSE 

A. Gebruikswaarden (mens- en natuurwaarden) 

dominant, geldswaarden secondair 

B. Aanwending van gebruikswaarden gericht op 

behoeften van mens en natuur 

C. Aanwending gebaseerd op mogelijkheden van 

mens en natuur 

D. Aanwending geleid door principes als 

duurzaamheid, solidariteit, efficiëntie, innovatie, 

creativiteit, coöperatie, etc., dus niet door 

maximalisering van (geld-)winsten 

E. Systeem denken 

F. Uitgaan van wet van de entropie 

2 Huidige economische orde daarmee fundamenteel in strijd 

A. Geldswaarden dominant over gebruikswaarden 

B. Aanwendingen geleid door (private en 

gemonetariseerde) winstmaximalisatie 

C. Economische groei (BBP-groei) 

D. Vrijhandel, “recht” van de sterksten 

E. Private geldcreatie 

F. Verkeerd rekenen 

G. Continue reproductie van armoede en 

ongelijkheid 

H. Tendens tot ecocide 

I. Tendens tot overbelasting werkenden 

J. Tendentieel  iedereen met iedereen in concurrentie  

K. Privatisering en commercialisering van public goods 

L. Voortgaande concentratie van financiële vermogens 

bij enkelen 

M. Voortgaande vergroting van het democratisch tekort 

3 Dus beleid van transitie (of transformatie) noodzakelijk (top-down) 

A. Prijsbeleid 
B. Inkomensbeleid (herverdeling) 
C. Regionalisering 
D. Circulaire economie 
E. Van vrijhandel naar managed trade 
F. Anders rekenen (zie dashboard) 
G. Consuminderen 
H. Arbeidstijdverkorting en –herverdeling 
I. Energie- en klimaatbeleid 

J. Krimp financiële sector, geldcreatie ontprivatiseren, 
afbreken van de macht van het geld en van de grote 
vermogens 

K. Versterking structurele voorzieningen gericht op 
voorkoming ecocyde en op bestaanszekerheid en 
rechtszekerheid; herorganiseren commons 

L. Beleid van stimulering (inclusief publieke 
ondersteuning) van innovatie 

M. Beleid van stimulering (inclusief publieke 
ondersteuning) van creativiteit en kunsten 

N. Gelijk speelveld voor iedereen (eerlijke 
concurrentie) 

O. Democratisering van de economie 

  



4 Maar ook andere leefstijlen en –vormen noodzakelijk (bottom-up) 

A. Primaire praktijken 

Praktijken met kenmerken van DSE 

zonder dat daaraan een bewuste 

transformatieve betekenis wordt 

gehecht (w.o. huishoudelijke arbeid, 

zorg van ouders voor kinderen, 

mantelzorg, burenhulp, zuinig 

omgaan met natuurwaarden bij 

voeding, transport, e.d.,  gezond 

leven, etc.) 

B. Bewuste praktijken 

Praktijken met kenmerken van DSE 

met een bewuste transformatieve 

betekenis (w.o. regionalisering, 

circulaire economie, herverdeling, 

nieuwe business modellen, 

consuminderen, agro-ecologie, fair 

trade, agendasetting, 

stadslandbouw, duurzaam 

bankieren, etc.) 

C. Politieke praktijken 

Praktijken bewust gericht op (tegen-) 

machtsvorming t.b.v. de 

ontwikkeling van DSE 

5 Inzet voor transitie (op beleids- en grondvlakniveau) betekent ook een machtsconflict 

A. Gevestigde belangen (ondernemingen, politici, instituten als CPB, veel burgers, e.v.a.) in strijd met DSE  

B. Gevestigde overtuigingen (burgers, politici, ondernemingen, CPB’s, e.v.a.) in strijd met DSE 

6 Dus steeds integraal (exemplarisch) denken en handelen met aandacht voor eigen 
organisatie 

A. Bewustwording B. Organisatie C. Handelen 

7 Overlevingsstrategie 

Steeds ook werken aan overlevingstrategieën (o.a. zelfvoorziening, veerkracht ontwikkelen), individueel en 

collectief 

 


