
Naar een duurzame (lokale) economie

Nadere informatie: 

Jan Vugts 

06–17 09 40 47 

jan@bureauverantwoord.nl 

www.bureauverantwoord.nl

Vijf bijeenkomsten telkens op woensdagavond 

van 20.00 tot 22.00

Sprekers: Esther Somers, Jan Juffermans, 

Lou Keune en Martijn Jeroen van der Linden 

(allen verbonden aan het Platform Duurzame en 

Solidaire Economie)

Start: Woensdag 23 oktober

Locatie: In de Boomtak (Boomstraat 81)

Aanmelden mogelijk tot 21 oktober 



Zou het voor de stabiliteit en duurzaamheid van de 

samenleving niet beter zijn als we niet meer zouden 

focussen op economische groei ? Is het BBP wel een 

goede meetlat voor welvaart? Heeft iets alleen waarde 

als dit in geld uit te drukken is? Staat de economie 

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 behouden zonder fundamentele 

veranderingen in de economie, zonder een eerlijkere 

verdeling van werk en schaarse grondstoffen en 

zonder de milieucrisis in te dammen? Hoe kan het 

overheidsbeleid kleinschalige initiatieven steunen? 

Dit soort vragen leeft bij steeds meer mensen en wellicht 

ook bij u. Tijdens de cursus Naar een duurzame (lokale) 

economie proberen we daar antwoorden op te geven. 

Naar een duurzame (lokale) 
economie

Energiecoöperaties, buurtmoestuinen, broodfondsen 

en groei van de leeneconomie. Vele burgers hebben, 

mede onder invloed van de crisis, het heft in eigen hand 

genomen. Ze willen niet langer overgeleverd zijn aan de 

grillen van de markt of het gebrek aan daadkracht van 

de politiek. Ze gaan zelf energie opwekken en voedsel 

verbouwen. Ondertussen gaat de regering door met 

bezuinigingen in een poging om te voldoen aan de 3% 

norm van Brussel. Structurele veranderingen komen 

niet of mondjesmaat van de grond. Met enige regelmaat 

doen politici zelfs een beroep op het volk om toch 

vooral weer te gaan kopen. Dit terwijl al dat kopen veel 

heeft bijgedragen aan al die schulden die we  hebben en 

in veel gevallen ook een negatieve invloed heeft op het 

milieu in Nederland en elders. 


