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Prof. Dr. J.J (Jan) Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Nijmegen School of Management, Radboud 
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Prof. Dr. J.B. (Hans) Opschoor, emeritus-hoogleraar Milieueconomie of Environmental Economics,Vrije 
Universiteit Amsterdam en Sustainable Development Economics, International Institute of Social Studies,  
(Den Haag) en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie 
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1 Prof. dr. Bob Goudzwaard (1934) is econoom en emeritus hoogleraar aan de VU te Amsterdam. Goudzwaard geldt als architect 
van de 'economie van het genoeg' en was één van de oprichters van het Platform Duurzame en Solidaire Economie 
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1. Missie, visie en doelstellingen 
 

 

Missie  
De missie van de ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’ is duurzaam en sociaal 
economieonderwijs van basisschool tot universiteit.   
 

Visie 
Volgens prof dr. Bob Goudzwaard is de huidige economie in ecologisch en sociaal opzicht niet 
duurzaam en heeft het onverbiddelijk vasthouden aan het economische groeimodel fatale 
gevolgen. De wereld staat voor een gigantisch uitdaging. We worden niet alleen geconfronteerd 
met een financiële crisis, maar ook met een voedsel -, energie- en klimaatcrisis. De geboden 
oplossingen blijven meestal binnen de oude vertrouwde economische denkkaders en structuren 
en aan een aantal dieperliggende oorzaken wordt 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. 
 
Ook binnen het huidige economie-onderwijs is er weinig aandacht voor duurzaamheid. Het 
huidige economieonderwijs wordt gekenmerkt door een ‘intellectuele monocultuur’ waarin de 
uitgangspunten van de huidige vrije markteconomie niet worden ondervraagd en alternatieve 
economische modellen nauwelijks aandacht krijgen. Daar moet verandering in komen. Onderwijs, 
op elk niveau, speelt een cruciale rol bij het bereiken van een duurzame toekomst. Met het oog op 
deze duurzame toekomst, wil de ‘Goudzwaard School of Green en Fair Economics’ groen, sociaal 
en eerlijk economieonderwijs in Nederland stimuleren. Om deze doelstelling te bereiken richt de 
‘Goudzwaard School of Green and Fair Economics’ zich op: 
 

Doelstelling: 
Het bevorderen van groen, eerlijk, en sociaal economie-onderwijs van basisschool tot universiteit.  
Om deze doelstelling te bereiken richt de ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’ zich 
op: 

 Kennis delen: bestaande kennis en inzichten over een eerlijke, sociale en groene economie 
worden toegankelijk gemaakt voor - en onderwezen aan leerlingen, studenten en 
docenten.  

 Het ontwikkelen en uitgeven van educatiemateriaal 
 Informatie digitaal beschikbaar stellen d.m.v. een educatieve website. 
 Begeleiden van scholen en docenten met trainingen, studiedagen, workshops en 

materialen. 
 Lobby om duurzame economie onderwijs op beleidsniveau te agenderen, zowel op 

overheids- als op instellingsniveau.  
 Uitreiking van Goudzwaard stimuleringsprijzen 
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2. Vijfjarenplan: 2014- 2018 
 

De activiteiten zijn gerangschikt aan de hand van de eerder genoemde doelstellingen: 
 

 Algemeen: 
 Oprichting wetenschappelijke adviesraad 
 Financiering (o.a. crowdfunding) 

 
 Kennis delen: 

o Organiseren van gastlessen ‘Fair and Green Economics’ op basisscholen en in het 
voortgezet onderwijs.  

o Organiseren van gastlessen duurzame economie voor  en met studenten MBO en 
HBO (bijvoorbeeld bij de lerarenopleiding Economie). 

o Organiseren van gastcolleges, masterclasses, debatten, en symposia op 
universiteiten voor economiestudenten. 

o Verkennen van de mogelijkheden van een (post) HBO of universitaire studierichting 
‘Fair and Green Economics’.  
 

 Het ontwikkelen en uitgeven van educatie materiaal 
o Ontwikkelen van educatief materiaal voor het economie-onderwijs (basisscholen, 

voortgezetonderwijs, MBO,HBO en universiteit)  
o Verkennen van de mogelijkheden van de uitgave van een boek ‘Duurzame 

Economie’ voor het hoger onderwijs  
o Contacten leggen met uitgevers  

 
 Informatie digitaal beschikbaar stellen d.m.v. een educatieve website. 

o Opzetten van een educatieve website, waarop verschillende niveau (van 
basisschool tot universiteit) wordt uitgelegd wat een eerlijke en groene economie 
is. 

o Digitale bibliotheek  
 
 Begeleiden van scholen en docenten met trainingen, studiedagen, workshops  

o Organiseren van studiedag(en) voor leraren in het basisonderwijs 
o Organiseren studiedag(en) voor economiedocenten in het voorgezet onderwijs.  
o Organiseren van studiedag(en) voor mbo- en hbo-docenten economie 
o Organiseren van expertmeetings voor universitaire docenten economie 

 
 Lobby om duurzame economie-onderwijs op beleidsniveau te agenderen, zowel op 

overheids- als op instellingsniveau.  
o Contacten leggen en samenwerken met andere initiatieven op het gebied van 

duurzame economie in het onderwijs 
o Lobby richting politiek 
 

 Uitreiking van Goudzwaard stimuleringsprijzen 
o Het opstellen van criteria waaraan een profielwerkstuk (voortgezetonderwijs) en 

scriptie (hbo/universiteit) moet voldoen 
o Financiers zoeken voor de Goudzwaard-stimuleringsprijs 

 



 

5 

 

3. Organisatiestructuur 
 
 
 
De ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’ maakt onderdeel uit van het Platform  
Duurzame en Solidaire Economie (http://www.platformdse.org). Het Platform Duurzame en 
Solidaire Economie is opgericht in 2006. Sinds 2012 is het Platform Duurzame en Solidaire 
Economie een stichting met anbi-status. De Stichting Duurzame en Solidaire 
Economie heeft tot doel het bevorderen van een duurzame en solidaire economie.  
 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:  
 a. Visie en Kennisontwikkeling 
 b. Kennisoverdracht en Educatie 
 c. Draagvlakverbreding  
 
Ter bevordering van het punt ‘Kennisoverdracht en Educatie’ (b) is de Goudzwaard School of Fair 
and Green Economics opgericht. 
 

 

Naam 
Stichting Duurzame en Solidaire Economie  
RSIN 852199703 
 
Bestuur Stichting (Platform) Duurzame en Solidaire Economie 
Esther Somers (Voorzitter) 
Paul Metz (Penningmeester)  
Frans van der Steen (Secretaris) 
 
Contactgegevens 
Jan Pietersz Coenstraat 72 
5018 CT Tilburg 
 
Coördinator Goudzwaard School of Fair and Green Economics 
Esther Somers 
e-mail: esthersomers@platformdse.org 
tel: 06-38748031 
 

http://www.platformdse.org/
mailto:esthersomers@platformdse.org
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4. Financiering: 
 
De ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’ maakt onderdeel uit van de Stichting 
Duurzame en Solidaire Economie. Een Stichting is een instelling zonder winstdoel, maar heeft wel 
inkomsten nodig voor de verwezenlijking van haar doelstellingen. De inkomsten van de 
Goudzwaard School bestaan uit donaties, giften en subsidies van mensen, bedrijven of 
instellingen.  
 
De Goudzwaard School werkt met een zelfstandige begroting en draagt zelf zorg voor de 
financiering van haar projecten. Financiers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen.  
 
 

Beloningsbeleid:  
De Goudzwaard School werkt met experts die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor de 
doelstelling van de Goudzwaard School. Enkel voor de uitvoering van coördineerde taak is een 
vergoeding beschikbaar van 35 euro per uur (incl. BTW)  voor 15 uur per week. 
 
 
 

Begroting 2014  
 
Inkomsten: 
 

€ 23.100,- Donatie Stichting Pequeno 

€   5.000,- Donatie Karien2 

            €  5.000,- Verdubbeling ‘donatie Karien’ door Pequeno 

€ 33.100.-  Totaal inkomen 2014 

 
 
Uitgave: 

€ 27.300,- Coördinator vergoeding (15 uur per week x 52 weken per jaar x 35 
euro per uur) 

€   5.800,- Facilitaire kosten (zaalhuur, publiciteit, publicaties, website etc.) 

€ 33.100,-  Totaal uitgaven 2014 

 
 
Voor het ontwikkelen van educatief materiaal door deskundigen wordt aparte financiering 
gezocht, die door de uitgave van het materiaal (gedeeltelijk) kan worden terugverdiend.  
Hetzelfde geldt voor de zaalhuur en catering van expertmeetings en studiedagen voor docenten, 
die terugverdiend kan worden uit de deelnemersbijdragen. 
 
Voor de komende jaren wordt nog financiering gezocht. 

                             
2 Donatie van 5000 euro per jaar, notarieel vastgelegd voor vijf jaar. 


