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Opzet presentatie:

•Even voorstellen

•Het Platform DSE

•De lokale economie als alternatief               

•Discussie en vragen

The Great Transition



Pieter Breughel



ISEW/GPI – BNP/GDP
(bron: FOE / NEF)

•Van Friesland 
geen gegevens 
bekend



The Great Transition

Platform voor Duurzame en Solidaire Economie 

•Missie 
een stabiele, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving tot stand 

brengen waar het menselijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het 
natuurlijk vermogen van de aarde in balans zijn. 

•Ambitie 
De transitie naar een sociaal ecologisch tijdperk ondersteunen en 

versnellen. 

•Strategie 
Meer mensen bij de Great Transition betrekken en bestaande 

duurzame en solidaire initiatieven aan elkaar koppelen en opschalen



The Great Transition

Platform voor Duurzame en Solidaire Economie 

•Visie en kennisontwikkeling
•Educatie en kennisoverdracht
•Media
•Regionale programma's



The Great Transition

Visie en kennisontwikkeling 

•Herdefiniëring groei en doorontwikkelen promoten betere 
indicatoren
•21-urige werkweek
•Commons



The Great Transition

Educatie 

•Cursussen
•Train de trainer
•Duurzaam economie onderwijs



The Great Transition

Media 

•Profilering platform (website, social media, papers, boeken)
•Conferenties en workshops
•Website 'economie voor iedereen'



The Great Transition

Regionale programma's 

•Stimuleren lokale mogelijkheden ter invulling transitie
•Lokale/regionale overheden, lokale/regionale verenigingen, 
bedrijven, instellingen vanuit hun betrokkenheid ondersteunen in de 
transitie
•Bestaande initiatieven koppelen en opschakelen
•Aanzetten tot anders denken over economie



Peak Oil grafisch (bron: ASPO 2009)







reële vs. virtuele economie

* wereldhandel voedsel slechts 15% van wereldvoedselproductie (85% = 
productie en consumptie binnen 15 km). 15% bepalend voor 85%. 
Speculatie (thnx WTO) inmiddels nog bepalender factor.

* waarde reële transacties (betaling van geleverde goederen) mondiaal 
(1.000 mrd USD / kwartaal; OECD Main Economic Indicators, OECD + BRIC 
eind 2010). Totale financiële transacties (4.000 mrd USD /dag !) = 
geldhandel (valuta, leningen, derivaten, enz.; zeer veel termijnhandel). Vgl. 
“normaal % risico-afdek” in reële economie.

* aandeel rente (geaccumuleerd) in eindgebruikers-prijs. Aandeel financiële 
sector in economie.

* ISEW/GPI versus BNP/GDP.



Huidige oplossingen

• Reële economie draagt lasten door bezuinigingen op publieke diensten

• Besparingen in reële economie ontoereikend om financiële gaten te 
dichten in virtuele economie

• Inflatie (oplopende rentes in reële economie en speculatie diverse 
basissectoren)

• Derivaten- en termijnhandel bloeien als nooit tevoren (lekken niet gedicht)

• Meer goedkoop geld dan ooit (?), maar niet beschikbaar voor reële 
economie (Basel 3)

• Mythes (ontkoppeling; technologie als de oplossing, enz.)



Enkele andere disbalansen

• Productie versus “reproductie”  (onderhoud; reparatie)

• Stad versus regio; periferie versus kern; “afroming”; ongelijke verdeling 
welvaart

• % diensten en mobiliteit in economie (tov landbouw en industrie)

• % invoer en doorvoer in economie

• Ruilvoet

• Scheve bevolkingspiramides

• Ongeprijsde werkelijke schaarste; overbeprijsde kunstmatige schaarste

• Ongelijke verdeling nadelige gevolgen klimaatverandering



Regionale economie centraal

* pensioenen en verzekeringspremies in de regio houden en herinvesteren 
ter plekke; geen “lekverliezen” en “afroming”.
* lokale en regionale munteenheden, naast de euro als 2e economisch 
stelsel → lokale veerkracht & sociale samenhang

 



Regionale economie centraal

* time banking (= simpeler, LETS); vrijwilligerswerk, mantelzorg belonen, 
verenigingsleven stimuleren



Regionale economie centraal

* of gelinkt aan euro of lokale belastingen (=veeleisender)



* ketensamenwerking (incl. vraag- en aanbodbundeling) in de regio – 
enkele voorbeelden: 

LDEB's (samen inkopen – investeren en produceren – afnemen)
Stadslandbouw
Lekker lokaal, Slowfood 
Boer zoekt buur (PV – betaling in natura)
Kip en ei-rekening
Streekfondsen
Adopteer-een-..., bezorgpakketten, gebiedscooperaties (Nijmegen zorg)
Integrale projecten ter bestrijding gevolgen bevolkingskrimp (dorpswinkel als 
dagbesteding; of door vrijwilligers gerund; of servicepunten in andere winkels enz.)
Gulpener, Zeeuwse Vlegel, Waddenzuivel, Waddenwoning enz enz (merkopbouw – 
meerwaarde in de keten)
Onbenutte potenties op bijvoorbeeld schapenwol, vleesproducten, vlas (isolatie, 
kleding, textiel, meubilair), inlands hout (al/niet verduurzaamd), biomassa, stro, 
recycling,  kringloopbedrijvigheid, zorg, mobiliteit, electrisch vervoer, E-opslag, E-
omzetting enz.

Regionale economie centraal



* Welke ketens zijn hier te vormen?
* Welke aanbodbundeling is hier te vormen?
* Welke vraagbundeling is hier te vormen?
* Ontschotting / ontkokering, “echt” duurzaam & innovatief inkopen
* Bonussen aan medewerkers voortaan in een lokale/regionale munt of 
timebanking?
* kredietcoöperaties oprichten bij gebrek aan geld voor benodigde 
innovatie in reële economie
* denk ook de formule van Fisher (m*v = p*t) bij het geld in de regio 
houden en laten rondgaan (“beter meer handen aan het bed dan aanleg van wegen”)
* periodiek meten (!) van (on)duurzaamheid van lokale economie / 
regionale economie en individuele bedrijven en sectoren. Vaste stevige 
doelstellingen (obv 'factor 20' – S&D). Zichtbaar maken sterktes en 
zwaktes / kwetsbaarheden. Analyse. SWOT. Aanbevelingen. DTT. Draagvlak 
/ interactief opzetten. Opstellen en uitvoeren regionale Fair Green Deals.

With compliments. 

Suggesties / vervolg



Dank voor uw aandacht

Platform Duurzame en Solidaire Economie
www.platformdse.org
info@platformdse.org

Sprekers rechtstreeks
rob.gort@inter.nl.net

bmeulenbeld@hotmail.com

http://www.platformdse.org/
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