
Duurzame markten 

Duurzame business modellen  

De Grote Transitie III 



 

Platform duurzame & solidaire 

economie 

 www.platformdse.org 
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 Grote transitie: 

werkprogramma PlatformDSE 

 Doel: meer mensen betrekken; 

initiatieven koppelen en 

opschalen. 

 Activiteiten: studies, 

publicaties, cursussen, lezingen 

en lobby. 

 



ONZE AGENDA 
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 Drieluik Rode Hoed:  

 Geldcreatie, werktijdverkorting, markten en business modellen  

 Belangrijke andere thema’s: 

 We moeten echt stoppen met groeien 

 Meerdere indicatoren / meetinstrumenten naast BBP 

 Grote inkomens- en vermogensverschillen 

 Omgekeerde ontwikkelingshulp 

 Nieuwe thema’s komende periode: 

 Prijzen moeten echte waarde producten aangeven 

 Wat is verantwoord burgerschap 

 Hoe nu verder met Europa 

 

 



Waarom duurzame markten 

www.johnhuige.nl 4 

 Effecten  ‘vrije’markt:  

 Embedded neoliberalism 

 Klimaatchaos 

 Financierskapitalisme winst 
zonder waardeschepping 

 Welkom in Corpocratië 
(Engelen) 

 Van onzichtbare hand naar 
zichtbare hand 

  Niet tegen markten (A. 
Sen). 



De onzichtbare hand  

zichtbaar maken I 
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 Wat leren van ecologie: 

 Van predatie naar samenwerking 

 Van parasitisme naar symbiose 

 Biomimicry voor markten. 

 

 Mechanism design theory:  

 Ga uit van gewenste 

maatschappelijke uitkomst 

 Ontwerp instituties 

 Regelingen. 



De onzichtbare hand  

zichtbaar maken II 
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 De nieuwe commons 

 Beperk oligopoliemacht:  

 Opdelen; juiste schaal; 

 Country-by-country-reporting. 

 Fiscale kanteling:  

 BOW  

 Verlaging loonbelasting / 

verhoging BTW 

 Social enterprises: B-company 

en varianten.  



De onzichtbare hand  

zichtbaar maken III 
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 Circulaire economie 

 Regionale economie 



Circulaire economie 

een hype met kansen 
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1. MVO: ondernemen in de circulaire economie 

2. Ellen Mac Arthur (EMF)/ Mc Kinsey: Towards the circular economy 
3. TNO: Kansen voor de circulaire economie in Nederland  

4. IMSA: Unleashing the Power of the  Circular Economy 

 

Kanttekeningen:  

 Circulair is noodzakelijke voorwaarde voor ‘steady state’, maar geen 
voldoende voorwaarde. Geen absolute ontkoppeling  

 Relatie naar regionale economie ontbreekt. 

 De relatie naar macht TNC’s ontbreekt.  

 Marktmacht blijft.  

 

 



Conclusie: 

Op naar radicale initiatieven 
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 TNO: …dat de transitie 

naar een circulaire 

economie gebaat is bij 

zowel initiatieven die (..) 

verbeteringen richting 

meer circulariteit 

teweegbrengen als radicale 

initiatieven die in engere 

zin een ideaal circulair 

economisch model 

nastreven (..). 

 

 


