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Doelstelling en missie  

 

Inleiding 

Het instituut Onze Nieuwe Economie (ONE) is opgericht omdat het huidig economisch 

systeem, vervuiling en verspilling veroorzaakt, bijdraagt aan ongelijkheid en inherent 

instabiel is. De afgelopen eeuw hebben we langzaam maar zeker de basis van onze 

welvaart en ons welzijn vernietigd door overmatige consumptie en verspilling van 

natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. Daarnaast neemt de inkomens- en 

vermogensongelijkheid in de meeste landen al decennia toe. Bovendien is er na de 

financie le crisis van 2007/8 niets fundamenteels veranderd. Regulering heeft niet geleid 

tot financie le instabiliteit, maar enkel tot meer complexiteit en machtsconcentratie.  

 

Om deze redenen pleit het instituut Onze Nieuwe Economie (ONE) voor fundamentele 

verandering en de transitie naar een economisch systeem dat een goed leven voor alle 

mensen mogelijk maakt. Hierbij hoort een economisch denken dat oog heeft voor 

menselijke relaties, de natuur, wereldwijd delen en immateriële ontwikkeling. De 

komende 10 jaar willen wij op zoek gaan naar: a) nieuwe economische praktijken die 

aantonen dat het fundamenteel anders kan; en b) theorieën ontwikkelen die het huidige 

(neoklassieke) economisch denken uitdagen en verrijken.  

 

In onze visie is de huidige benadering van economie te smal is en om deze reden 

omarmen wij ideeën van verschillende scholen en stimuleren wij interdisciplinair 

onderzoek. Door de uitdagingen van de 21ste eeuw centraal te stellen, brengen wij de 

echte wereld terug in het economisch denken. In onze economische benadering staan 

accounting en ethiek boven modellen en wiskunde.  

 

Het Instituut ONE heeft de ambitie om een instituut te worden voor en van de burgers 

(“powered by the people”). Dit betekent dat wij het economisch debat willen 

democratiseren, nieuwe economische kennis begrijpelijk en toegankelijk maken, en onze 

financiering bij voorkeur rechtstreeks van burgers ontvangen.   

 

Missie 

Het Instituut Onze Nieuwe Economie is een onafhankelijk economisch instituut gericht 

op sociale rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en financie le stabiliteit. Onze missie 

is het ontwikkelen van praktische oplossingen en theoriee n voor de uitdagingen van de 

21ste eeuw.   

 


