
 
 
Cursus: Naar een duurzame (lokale) economie 
 
Inleiding 
 
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.  
 
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.  
 
Programma 

 
Woensdag 23 oktober 
Inleiding en de oorzaken van de crisis 
Docent: Esther Somers 
 
Hoe ziet een economie eruit die streeft naar een menswaardig bestaan 
voor iedereen, nu en later?  Hoe voorkomen we milieuvervuiling, 
uitputting van grondstofvoorraden, het uitkleden van arbeidsrechten en 
een toenemende kloof tussen arm en rijk? In deze inleiding gaan we in op 
de samenhang tussen de huidige economische, ecologische en sociale 
crisis in de wereld  met de manier waarop we onze economie hebben 
ingericht. En waarom het onverbiddelijk vasthouden aan het economische 
groeimodel fatale gevolgen heeft. En we maken kennis met mogelijke 
oplossingen om uit deze crisis te raken.   



 
Woensdag 30 oktober 
De urgentie van ecologische en sociale verandering, gemeten met de 
Mondiale Voetafdruk. 
Docent: Jan Juffermans 
 
Meten is ‘maar’ een middel. Het gaat vooral om het doel:  de Grote 
Transitie naar een duurzame en solidaire samenleving. Daar zijn we nog 
tamelijk ver van verwijderd. Dat kunnen we redelijk goed meten. Maar 
ook de stappen in de goede richting zijn meetbaar. 
Naast de methodiek worden deze avond ook hoopvolle ontwikkelingen 
gepresenteerd, in diverse sectoren van de samenleving. 
 
Woensdag 13 november 
Circulaire en regionale economie 
Docent: Lou Keune 
 
Het is dringend noodzakelijk om de economie weer in evenwicht te 
brengen met wat de natuur ons te bieden heeft, en met de behoeften en 
mogelijkheden van álle mensen. Wat is het belangrijkste, dat wij onze 
behoeften zo veel mogelijk bevredigen, ook als het gaat om 
overconsumptie en luxe? Of de bestendigheid van het ecosysteem en de 
basisbehoeften van iedereen? Circulaire economie en regionalisering zijn 
benamingen van het nieuwe economisch denken en handelen. In dit 
cursusonderdeel wordt verder ingegaan op dat andere economisch denken 
en handelen. 
 
Woensdag 20 november  
De financiële crisis 
Docent: Martijn Jeroen van der Linden 
 
Tijdens deze avond zullen we in gaan op de financiële crisis. We zullen 
leren hoe het bestaande geldsysteem werkt en hoe zij de financiële crisis 
heeft veroorzaakt. Vervolgens passeren voorhanden oplossingen de revue. 
Zowel regulering van het bestaande systeem, een alternatief geldsysteem 
(Full Reserve Banking) en complementaire valuta zullen worden 
besproken.  
 
Woensdag 27 november 
Tilburgse initiatieven 
 
De deelnemers wisselen met elkaar informatie uit over Tilburgse 
initiatieven die werken aan de realisatie van een duurzamere economie in 
Tilburg. En we kijken naar een mogelijk vervolg op de cursus.  
 
 
 
 



 
Praktische informatie 
 
Organisatie: Een cursus van vijf avonden georganiseerd door Bureau 
Ver(?)antwoord, samen met het Platform Duurzame en Solidaire Economie 
(www.platformdse.org). 
 
Locatie: In de Boomtak, Boomstraat 81, 5038 GP Tilburg 
 
Tijden: Telkens van 20.00 tot 22.00 uur 
 
Aantal deelnemers: maximaal 20 personen 
 
Kosten:  
50 euro voor de hele cursus of 12 euro per avond 
Aanmeldingen naar jan@bureauverantwoord.nl . Deelnemersbijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL06 INGB 0007 8695 22 van Bureau 
Ver(?)antwoord. 
Aanmelding is definitief zodra deelnemersbijdrage is ontvangen.   
Deelnemers ontvangen een exemplaar van de uitgave Plan voor een 
duurzame en solidaire economie (2011, 120 pagina’s) gratis 
Zijn de kosten van deelname hoog voor je maar wil je toch graag 
meedoen neem dan even contact op.  
 
Nadere informatie: 
Jan Vugts via jan@bureauverantwoord.nl of 06-17094047 
 



 
De docenten 
 
Esther Somers (1973) theoloog-ethicus, specialisatie sociale en politieke 
ethiek. Docent filosofie, Da Vinci college Dordrecht. Lid van het Platform 
Duurzame en Solidaire Economie sinds 2006, en voorzitter van de 
Stichting Duurzame en Solidaire Economie. 
 
Jan Juffermans is momentaal vooral actief voor de Werkgroep Voetafdruk 
Nederland (www.voetafdruk.eu ), het Platform Duurzame en Solidaire 
Economie (www.platformDSE.org )  en Transition Town Boxtel 
(www.transitiontowns.nl/Boxtel ). 
Recente publicaties zijn: ‘Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk; 
over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten’ 
(2006) en ‘Mijn hemel! Wat gebeurt er op aarde? Klimaatverandering is 
hét probleem niet (2012). 
 
Lou Keune is o.a. adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire 
Economie en stond in 1999 mee aan de basis van de werkgroep Vóór de 
Verandering - Alternatieven voor het neoliberalisme. Hij heeft diverse 
publicaties op zijn naam staan waaronder Plan voor een Duurzame en 
Solidaire Economie (samen met John Huige, 2011) en REGIONALISERING 
als alternatief voor neoliberale globalisering (samen met Guus Geurts en 
André Jonkers, 2008) 
 
Martijn Jeroen van der Linden studeerde bedrijfseconomie in Tilburg 
(2004) en werkte vervolgens vijf jaar in de financiële wereld. Hij startte 
als management trainee bij ING, was vervolgens project- en 
portfoliomanager in Amsterdam, Brussel en Frankfurt am Main. Daarna 
handelde hij als zelfstandig trader op de beurs in New York voor een 
Londense trading company. Sinds 2009 houdt hij zich in verschillende 
rollen bezig met nieuwe economie. Zo is hij lid – en sinds september 2011 
coördinator – van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, geeft hij 
adviezen, colleges en lezingen, en schrijft hij artikelen en blogs. Zijn 
specialiteit is het geldsysteem. 
 
 
 


