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Inhoud lezing

   Een hoopvolle toekomst?
 Na 2040 omslagtraject, gebaseerd op combineren 

wetenschappelijke vakgebieden

 Oorzaken

 Oplossingen vanuit de evenwichtseconomie

► Deel I - Systeemverandering

► Deel II - Lokale invulling

► Voorbeelden

Inzicht bij oplossingen
Klimaat/biodiversiteit 
verbeteren door breed 
economische en 
maatschappelijke 
problemen aan te pakken



Omslagtraject na 2040

   Rampen die rond 2040 op ons afkomen

   Wat betekent dit

 Link naar opsomming ⊳ 

 Gevolg instabiele wereld gedurende 
meerdere generaties

 voor de wereld?

 voor Nederland?

  Superrijken vluchten 
naar Nieuw-Zeeland

https://www.evenwichtseconomie.nl/omslagtraject.html#Inh3


Bezinning / Brainstorm moment

  Hoe het tij te keren?



Hoe ontstaat het omslagtraject na 2040?

   Vrijemarkteconomie

   Gevolg

 Kortetermijndenken (hoe kan ik nu 
zoveel mogelijk geld verdienen?)

 Eigenbelang en individualisme

 Economische, maatschappelijke, 
duurzaamheids- problemen die 
leiden tot een omslagtraject



Oplossingen: Deel I - Systeemverandering

vrije markt ≍
oorzaak verval

generaties na ons
vrije markt ≭

 welvaart

   Kern van probleem
 Individuele keuze-

mogelijkheden, zonder 
rekenschap van de 
consequenties

 Eigen belang nastreven is de 
norm in de vrijemarkteconomie 



Oplossingen: Deel I - Systeemverandering

vrije markt ≍
oorzaak verval

generaties na ons
vrije markt ≭

 welvaart

   Kern van probleem    Kern van oplossing
 Individuele keuze-

mogelijkheden, zonder 
rekenschap van de 
consequenties

 Eigen belang nastreven is de 
norm in de vrijemarkteconomie 

 Minder individualisme, vrije 
markt en globalisatie, meer 
echte samenwerking

 → Economisch systeem 
waarin echte samenwerking 
mogelijk is 



samenwerken ≍
overleggen aan 
grote ronde tafel

   Nieuwe vorm van samenwerking: 
evenwichtseconomie

Oplossingen: Deel I - Systeemverandering

 Creëer lokale samenwerking in 
economie en samenleving

 Iedereen is onderdeel van 
ondersteunende sociale netwerken, 
professioneel opgezet

 Organisaties hoeven niet te 
concurreren maar zijn bezig met 
goede producten voor lokale klanten

 Iedereen heeft inspraak in 
organisaties



Oplossingen: Deel I - Systeemverandering

Burger Organisatie

Vaste afname 
       

   Producten, 
werk, inspraak



Oplossingen: Deel I - Systeemverandering

Organisatie
Bakker B

Klantenkring A   Klantenkring B

Organisatie
Bakker A



Oplossingen: Deel I - Systeemverandering

Organisatie
BOrganisatie

A

Platform

 Verbindende
organisatie

Handhavende
organisatie

Monetaire
organisatie

Burger

Beheer
organisatie



Oplossingen: Deel I - Systeemverandering

Organisatie

Organisatie

Burger

Burger

Organisatie

Netwerken 
voor aandacht         
en begeleiding

Burger



   We hebben het nog niet gehad over

Oplossingen: Deel I - Systeemverandering

Te mooi om waar te zijn?
Lees de onderbouwing 

op www.ev-ec.nl

1 Waarom de evenwichtseconomie duurzaamheid,                
klimaat, biodiversiteit, … beter kan aanpakken

2 Waarom samenwerking ipv concurrentie werkt in een    
economisch systeem / mensen zijn niet alleen egoïstisch 

3 Waarom de evenwichtseconomie een beter systeem is voor de 
economie én voor de mens

4 Waarom producten 50% goedkoper zijn in de evenwichtseconomie

5 Waarom de evenwichtseconomie in principe snel en overal ter 
wereld tegelijk kan groeien en dus geschikt is voor het aanpakken 
van de snel groter wordende problemen

6 En nog veel meer...

https://www.evenwichtseconomie.nl/


   Hoe kan mijn gemeente na 2040 
   functioneren?

Oplossingen: Deel II – Lokale invulling

1 Lokale politiek wordt 
belangrijker, dus 
versterken

   Voorwaarde: Alle 
politieke partijen werken 
continue samen aan 
langetermijnbeleid 
gericht op 2040

2 Lokaal samenwerken om 
als individu te overleven 

   Voorwaarde: Sterke 
economische & sociale     
structuur

    Centrale overheid biedt 
weinig soelaas

Lokale evenwichtseconomie 
maakt zelfredzaam,

weerbaar tegen rampen



   Versterking lokale economische 
   & sociale structuur

Oplossingen: Deel II – Lokale invulling

1 Lokaal produceren/verkopen door 
organisaties met vaste lokale 
klantenkring die tevens inspraak 
heeft. Organisaties bieden lokaal 
werkgelegenheid. Vb Herenboeren, 
Locotuinen Maastricht

2 Professionele netwerken verbinden 
burgers en organisaties 

3 Ondersteunende organisaties helpen 
bij coördinatie en gezamenlijke 
afspraken

Evenwichtseconomie biedt
handvatten voor lokale 

samenwerking:



   Bij voldoende deelnemers kunnen we aan de slag!

Oplossingen: Deel II – Lokale invulling

 Vormen 
professionele 
netwerken

 Verbindende organisatie vormen die lokale 
economisch systeem gaat opzetten:

 Behoeften (vb voedselzekerheid) vertalen 
naar economische bedrijvigheid

 Deelnemers uit Verbindende organisatie 
direct contact met lokale politiek

 Bij grotere basisbehoeften van 
lokale bevolking wordt er 
samengewerkt met andere 
gemeenten

 Ondernemers in contact brengen 
met klanten/deelnemers

 Vormen nieuwe organisaties 



Oplossingen: Voorbeelden

 Link algemene oplossingen ⊳
 Link lokale oplossingen ⊳

Evenwichtseconomie heeft 
algemene en lokale oplossingen 
die na 2040 de weg omhoog 
mogelijk maken

https://www.evenwichtseconomie.nl/omslagtraject.html#Inh7
https://www.evenwichtseconomie.nl/omslagtraject.html#Inh8


Vb: Oplossingen voor vergrijzing

Oplossingen: Voorbeelden

 Marketing sector, financiële sector en veel 
management overbodig

 Geen marketing → geen overconsumptie → 
minder gezondheidszorg

 Geen overconsumptie → gezonder leven → 
gezondere ouderen die meer deelnemen 

1   In evenwichtseconomie kan meer met      
     minder mensen:



Vb: Oplossingen voor vergrijzing

Oplossingen: Voorbeelden

 Netwerken → nauwelijks criminaliteit → 
minder politie, rechters, gevangenissen

 Netwerken → kinderen groeien op onder 
goede omstandigheden → leveren later 
een productievere bijdrage aan de 
samenleving 

1   In evenwichtseconomie kan meer met      
     minder mensen:



Vb: Oplossingen voor vergrijzing

Oplossingen: Voorbeelden

 Organisaties houden ouderen in arbeids- 
proces, ondersteunen mantelzorgers

 Netwerken vormen flexibele groepen 
mantelzorgers die daardoor actiever blijven 
in economie

 Netwerken → burger empathischer

 Burger breder opgeleid en dus breder 
inzetbaar

2   Flexibele evenwichtseconomie kan           
     inspelen op vergrijzing:



Vb: Oplossingen voor vergrijzing

Oplossingen: Voorbeelden

 Netwerken kunnen nieuwe burgers 
optimaal begeleiden bij hun integratie en 
intreden in de arbeidsmarkt

 Organisaties kunnen nieuwe burgers 
organisch opnemen

3   Immigranten kunnen organisch                 
     deelnemen aan evenwichtseconomie:



Hoe wil ik verdergaan met de 
evenwichtseconomie?

 Vroege deelnemers belangrijk: 
Bewustzijn van omslagtraject 2040 
en oplossingen + voorbeeldfunctie

 Streven is 1000 deelnemers in 
Heuvelland om economie te 
starten, te bereiken via mond-op-
mond reclame en lezingen

 Politieke partijen Heuvelland 
allemaal deze lezing aanbieden

 In enkele geschikte gemeenten in 
Nederland hetzelfde doen

Al naar gelang 2040 
nadert, wordt de 

urgentie duidelijker



Vragen / meedoen?

 Aanmelden via website of 
formulier 

 Interesse vervolglezing of slides  
aangeven op formulier

 Visitekaartje evenwichtseconomie


