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Introductie
De wereld staat voor een gigantische uitdaging. We worden niet alleen geconfronteerd
met een aanhoudende financiële crisis, maar ook met een levensgevaarlijk
klimaatprobleem, hulpbronnen die in snel tempo uitgeput worden en een onrechtvaardig
scheve verdeling van middelen, macht en welzijn.
Mensen zorgen graag voor elkaar, daar ligt het niet aan. Mensen houden van de natuur
en laten graag een leefbare wereld achter. Veel mensen zijn actief als vrijwilliger,
mantelzorger, sociaal ondernemer, deelnemer aan een coöperatie of als doehetzelver.
Het particulier initiatief is inspirerend, maar is ook een gevecht tegen de bierkaai. Terwijl
we ons inspannen om het kwetsbare te beschermen werkt de huidige economische logica
tegen en zet ze de leefbaarheid onder druk.
Ook binnen overheden en het bedrijfsleven blijven de geboden oplossingen binnen de
oude, vertrouwde economische denkkaders en structuren. Aan dieperliggende oorzaken
en hun onderlinge verwevenheid wordt te weinig aandacht besteed. Dit onvermogen om
dieperliggende oorzaken aan te wijzen en nieuwe perspectieven te schetsen, zorgt ervoor
dat de crisis zich verdiept en niet wordt opgelost.
Daar moet verandering in komen. Wij willen de economie vernieuwen door
systeemveranderingen aan te dragen waarmee niet financiële winst maar de mens en de
draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. Door nu te kiezen voor een nieuwe,
groene en sociale economie behouden we de Aarde voor mensen wereldwijd en
toekomstige generaties.
Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) spant zich sinds 2006 in voor zo’n
nieuwe economie. Met ‘De Grote Transitie’ wil Platform DSE nu wijdverbreide aandacht
voor de dieperliggende oorzaken creëren en bundelt 10 voorstellen die in samenhang een
duurzame en solidaire economie opleveren. Het succes van de campagne hangt af van de
steun en middelen die in 2015 en 2016 tot onze beschikking staan.
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De Grote Transitie: het hoe en waarom
‘Bestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen. 100% hernieuwbare energie.
Schone productieprocessen die superzuinig omgaan met schaarse grondstoffen. Een lokale
democratie waarbij mensen weer centraal staan. We hebben alles in huis om dit te
verwezenlijken: de juiste kennis en technologieën, het geld, de instrumenten en de
organisatiekracht. Wat houdt ons dan nog tegen?’

Zo begint het manifest van De Grote Transitie, de campagne waarmee Instituut voor
Nieuw Economisch Denken een levendig en aantrekkelijk beeld van een nieuwe
economie wil oproepen. Dat doen we door middel van 10 voorstellen waarmee zo’n
nieuwe economie gerealiseerd kan worden. Voor enkele van die voorstellen bestaat al
gerede steun, bijvoorbeeld voor de omschakeling naar een schone energievoorziening.
Diverse voorstellen hebben ook al een ‘thuis’ bij een organisatie die zich er full time voor
inspant, zoals Ex’Tax voor de vergroening van het belastingstelsel en Ons Geld voor de
discussie omtrent geldschepping. Het feitelijke succes blijft echter achter, doordat die
voorstellen niet in samenhang met elkaar worden gedaan. Een ontspannen samenleving
kan niet worden bereikt zonder herverdeling van werk. Dat is op zijn beurt alleen
mogelijk indien de belastinggrondslagen verschuiven: minder op arbeid, meer op
vervuiling, gebruik van grondstoffen en vermogen. Daardoor wordt de energietransitie
vanzelf aantrekkelijker en komt ook de circulaire economie in zicht. Maar zolang de
prestatie van de economie alleen wordt afgemeten aan de groei van het bbp, hebben
dergelijke ontwikkelingen weinig kans van slagen. En om te bereiken dat mensen de
(soms verregaande) ingrepen steunen, moet worden gezorgd dat de ongelijkheid afneemt
en de solidariteit verstevigt, zodat vertrouwen het wint van de angst voor verandering.
Tien Ambassadeurs:
Robert Went (econoom WWR) ambassadeur Ongelijkheid:
Rutger Bregman (historicus) ambassadeur 24-urige werkweek plus basisinkomen
Michiel Bauwens (P2P foundation) ambassadeur circulaire regionale economie
Klaas van Egmond (hoogleraar) ambassadeur belasting op schaarse hulpbronnen:
Jan Terlouw (oud politicus) ambassadeur welvaart goed meten
Jan Rotmans (hoogleraar) ambassadeur energie transitie
Farah Karimi (directeur Oxfam Novib) ambassadeur sluit belastingparadijs Nederland
Igor Kluin (ondernemer) ambassadeur geldcreatie
Kathalijne Buitenweg (oud politica) ambassadeur Europa
Irene van Staveren (hoogleraar) ambassadeur hervorming economieonderwijs,
Met elke ambassadeur is een video interview gemaakt, zie
https://vimeo.com/pdse/videos
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Campagne website, promotievideo en
interviews met ambassadeurs

Campagne website www.degrotetrasitie.nl
De campagne website is ontworpen door kunstenaar Mark Schalken, van het
ontwerpbureau De Ruimte Ontwerpers, zie http://www.de-ruimte-ontwerpers.nl/
Promotie video, https://vimeo.com/129816499
De promotie video met Jan Terlouw (voormalig minister van economische zaken en
vicepremier), Irene van Staveren (hoogleraar economie, Erasmus Universiteit
Rotterdam) en George van Houts (acteur bij ‘De Verleiders’ met het recente stuk ‘Door
de bank genomen’),

is gemaakt door Niels Mud van Mud Ontwerp, zie:

www.mudontwerp.nl.

Video interviews met tien ambassadeurs, https://vimeo.com/pdse/videos
De tien video interviews met de ambassadeurs zijn gemaakt door Ruurd Fenenga,
Cinematographer, Videographer en Instructor, zie: www.highdef.nl.
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Verslag januari 2015- juni 2016
Regio symposium Utrecht De Grote Transitie, 19 november 2014
Voorafgaand aan de lancering vond in Utrecht een regio symposium plaats onder de
naam van De Grote Transitie Utrecht.
Zie http://utrecht.degrotetransitie.nl/symposium-2014/
Lancering De Grote Transitie, 5 juni 2015
Op 5 juni werd De Grote Transitie gelanceerd in Utrecht samen met Jan Terlouw
(voormalig minister van economische zaken en vicepremier), Bas Eickhout
(Europarlementariër voor GroenLinks en nr. 1 van de Duurzame 100), Irene van
Staveren (hoogleraar economie, Erasmus Universiteit Rotterdam) en George van Houts
(acteur bij ‘De Verleiders’ met het recente stuk ‘Door de bank genomen’).
Voor video verslag zie: https://vimeo.com/137817099
Discussieavond over Groene belastingen in Cervantes (Utrecht), 19 okt 2015
Met Klaas van Egmond (hoogleraar), Giuseppe van der Helm (directeur bij de
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling), Carla Dik-Faber (TweedeKamerlid voor de Christen Unie), Martijn Blom (milieueconoom bij CE Delft) en Paul
Metz (lid van Platform DSE).
Zie: http://www.degrotetransitie.nl/actueel/2015/maandag-19-oktoberdiscussieavond-groene-belastingen/
Dag over Circulaire economie in Pakhuis de zwijger (Amsterdam), 26 feb
2016
Met Michel Bauwens (P2P foundation), Hans Stegeman (Rabobank) en Herman Daly.
Workshops in het middagprogramma en lezing en debat in de avond.
Verslag van de workshops, https://stedenintransitie.nl/stadbericht/de-circulaire-stadspecial. De Circulaire Stad terugkijken kan ook, zie
https://dezwijger.nl/programma/de-circulaire-economie

Zie bijlage 1 voor het financiële verslag van jan 2015 –juni 2016
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Projectplan 2016- 2017
Het komend jaar willen we het zaadje dat we geplant hebben verder laten groeien. Hierbij
hebben we vier doelstellingen:


Communicatie: De bekendheid van de Grote Transitie vergroten door de inzet
van sociale media (Facebook, Twitter), landelijke dagbladen, lezingen, en videointerviews etc.



Debat: Het organiseren van debatten rondom actuele thema’s met als doel het
verspreiden en verdiepen van kennis, en het beïnvloeden de publieke opinie en
het politieke beleid



Community: Met bevriende samenwerkingsorganisaties een community
opbouwen rondom de Grote Transitie, zowel landelijk (Milieudefensie, Both
Ends, Oxfam Novib, SOMO, Oikos) als regionaal

(Transition Towns, IVN,

Nivon)


Educatie: Het ontwikkelen van lespakketten gericht op jongeren, met name
binnen het economie-onderwijs.

Uitwerking doelstellingen:
Doelstelling 1: Communicatie


We willen de bekendheid van de Grote Transitie vergroten door de inzet van
sociale media (Facebook, Twitter), landelijke dagbladen, lezingen, en videointerviews etc.



Het oprichten van een redactieraad bestaande uit vier personen, die vijf keer
per jaar bij elkaar komen om de grote lijnen uit te zetten, en ervoor te zorgen
dat onderwerpen aansluiten bij de actualiteit etc.



Het opzetten van een Grote Transitie video blog waarin we inspirerende mensen
en initiatieven uit de regio zichtbaar maken. Denk aan lokale munten,
energieopwekking, regionale voedselproductie, circulaire woningen etc .

Doelstelling 2: Debat
o

We willen het komend jaar vier inhoudelijke debatbijeenkomsten
organiseren , met als doelstelling:


Kennisuitwisseling en kennisverdieping.



Beinvloeden van het opinie- en beleidsdebat
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o

Actuele thema’s koppelen aan De Grote Transitie

Bijeenkomsten worden georganiseerd met verschillende
samenwerkingspartners (zoals Pakhuis de Zwijger) om een zo’n groot
mogelijk publiek te bereiken.

Doelstelling 3: Community


Met bevriende (NGO) partners willen we landelijk (Milieudefensie, Both Ends,
Oxfam Novib, SOMO, Oikos) en lokaal (Transition Towns Nederland, IVN,
Nivon) een community opbouwen rondom de Grote Transitie.



Vrijwilligers zijn daarbij essentieel. Zij kunnen zowel landelijk als lokaal worden
ingezet voor:



o

lezingen en presentaties

o

informatiebijeenkomsten

o

workshops en gastlessen op scholen

o

debat

Voor de werving en begeleiding van vrijwilligers zoeken we een community
builder die een actieve groep vrijwilligers gaat aansturen.



Wij bieden de vrijwilligers als tegenprestatie training zoals spreken in het
openbaar, debattraining, mediatraining etc.

Doelstelling 4: Educatie


Onderwijs, op elk niveau, speelt een cruciale rol bij het bereiken van een
duurzame toekomst. Wat wordt onderwezen vormt de geest van volgende
generaties en daarmee onze samenleving. Met het oog op een duurzame
toekomst richt punt 10 van de Grote Transitie zich op vernieuwing van het
economieonderwijs.



In het kader van De Grote Transitie willen we 10 werkbladen voor het
voortgezet (economie) onderwijs ontwikkelen: Ongelijkheid, Werk en inkomen,
Circulaire en regionale economie, Groene belastingen, Welvaart beter meten,
Energie transitie, belastingontduiking door multinationals, Geldschepping en
andere geldsoorten, Duurzaam en solidaire Europa, Groeidenken, moet de
economie altijd groeien?



Elk werkblad bevat informatie, opdrachten voor leerlingen, handleiding voor
docenten en inleidend filmpje
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Projectbegroting De Grote Transitie 2016 - 2017

Begroting doelstelling 1
PR/communicatie
medewerker

Communicatie
416 uur per jaar (8 uur per week)
65 euro per uur (inclusief btw)
416 x 65 = 27.040

12 video’s (van 5 a 8
minuten)
Copywriting/artikelen
Totaal
Begroting doelstelling 2
Productie medewerker

Debat
Organisatie van vier bijeenkomsten (80
uur per bijeenkomst x 4 x 65 euro =
320 uur x 65 euro = 20.800 euro
zaalhuur etc moet komen uit de
deelname bijdrage
1000 euro per keer x 4

€

27.040

12 x 2500 euro = 30.000

€

30.000

24 x 500

€
€

12.000
69.040

€

20.800

€

0

€
€

4.000
24.800

€

50.700

Trainingen voor vrijwilligers

€

8.000

Totaal

€

58.700

€

65.000

€
€
€

10.000
30.000
105.000

€

175.440

Overige kosten
Verslaglegging/registratie
Totaal
Begroting doelstelling 3

Community

Vrijwilligers coördinator

780 uur per jaar (15 uur per week)
65 euro per uur (inclusief btw)
780 x 65 = 31.200,-

Begroting doelstelling 4
Ontwikkelen educatief
materiaal
Vormgeving
Video en animatie
Totaal

Educatie
100 euro per werkblad = 1000 uur
totaal x 65 euro= 65.000 euro
10 werkbladen
10 video x 3000 euro

Eind totaal

9

Wie zijn wij?
Platform Duurzame en Solidaire Economie
Missie
Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en
dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit
een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en
samenleving.

Werkwijze
Platform DSE is een denktank die alternatieven biedt voor de gangbare economische
visie. Het platform benadert de sociale, ecologische en economische integraal en brengt
deze complexe vraagstukken en hun mogelijke oplossingen helder en bondig over het
voetlicht. Om dat te bereiken brengt het platform tal van publicaties uit en organiseert
ze bijeenkomsten en cursussen. Platform DSE lobbyt ook voor het opnemen van deze
alternatieven in het overheidsbeleid en in de agenda’s van maatschappelijke
organisaties.
website: http://platformdse.org/
Contactpersoon:
John Huige, contactpersoon Platform Duurzame en Solidaire Economie, 06-2053895
johnhuige@planet.nl
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Wij worden aanbevolen door…

Prof. Dr. B. (Bob) Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie (Vrije Universiteit
Amsterdam) en oprichter en adviseur van Platform DSE
Prof. Dr. R. (Rolph) van der Hoeven, hoogleraar Employment and Development
Economics (Institute of Social Studies, Den Haag)
Dr. A.W.M. (Lou) Keune, econoom en voormalig universitair hoofd-docent, Faculteit
Sociale Wetenschappen (Universiteit van Tilburg), en oprichter en adviseur van
Platform DSE
Prof. Dr. A. (Arjo) Klamer, hoogleraar culturele economie (Erasmus Universiteit in
Rotterdam)
Prof. Dr. F. (Francine) Mestrum, hoogleraar sociale wetenschap, gespecialiseerd in
ontwikkelings-problematiek (Universiteit van Brussel)
Mr. Drs. M. (Marjan) Minnesma, Directeur Urgenda
Prof. Dr. J.B. (Hans) Opschoor, emeritus-hoogleraar Milieueconomie (Vrije
Universiteit Amsterdam) en Sustainable Development Economics (International
Institute of Social Studies, Den Haag)
Prof. Dr. J.P. (Jan) Pronk, hoogleraar Theory and Practice of International
Development (International Institute of Social Studies ISS, Den Haag)
Prof. Dr. Ir. J. (Jan) Rotmans, DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions,
Erasmus Universiteit Rotterdam) en voorzitter Urgenda
Prof. E.M. (Esther-Mirjam) Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch
Beleid (Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. Dr. E. (Egbert) Tellegen, hoogleraar Sociologie en Milieukunde (Universiteit
Utrecht)
Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke
verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable Finance

11

Bijlage 1

Fiancieel verslag 2015-2016 De Grote Transitie
Eerste helft 2015 (1 jan t/m 31 juni 2015)
De Grote Transitie

Uitgaven:

Coördinator
De Grote Transitie
Jan 2015- juni 2015: 208 uur
(8 uur per week) x 35 euro per uur)
-Voorbereiding lancering Grote
Transitie (108 uur)
-Platformvergadering (30 uur)
-Publicaties en publiciteit (30 uur)
-Politieke lobby (20 uur)
-Onderhoud netwerk (20 uur)
Campagne website

€

7.280

€

6.000

Campagne filmpje plus interviews
ambassadeurs
Lancering Utrecht 5 juni

€

7.260

€

700

totaal

€

21.240

Tweede helft van 2015 (1 juli t/m 31 dec 2015)
De Grote Transitie
Uitgave
Coördinator
De Grote Transitie
Juli 2015- dec 201: 390 uur (15 uur
per week) x 35 euro per uur
- organisatie bijeenkomsten (200
uur)
- Platformvergadering (30 uur)
- Publicaties en publiciteit (60 uur)
- Politieke lobby (40 uur)
- Onderhoud netwerk (60 uur)
Bijeenkomst punt 4
Groene belasting (okt 2015)
Bijeenkomst Circulaire Economie,
in Pakhuis de Zwijger
totaal
Eerste helft van 2016
Coördinator
De Grote Transitie
Jan 2015- juni 2015: 208 uur
(8 uur per week) x 35 euro per uur)
Totaal
Totaal jan 2015 – juni 2016

Gefinancierd
door:
Donaties Vrienden
Stichting DSE

Stichting Triodos
Foundation
Stichting Pequeno
Vrienden Stichting
DSE

Gefinancierd
door
13.650 Oxfam Novib

€

€

600

€

1200

€

15.450

€

7.280

€

7.280

€

43.970
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