
2. Op zoek naar nieuwe wegen 
Een beetje dromen moet 
“Dromen zijn bedrog” zingt Marco Borsato, maar is dat wel waar.  
Als je niet meer droomt ben je al halfdood. Iedereen droomt wel eens van bijvoorbeeld  
een mooie reis, maar kan die nu niet betalen. Hij kan nu zeggen: ‘het lukt niet’ of ‘ik ga 
elke maand een beetje sparen’. Op welke manier denk je dat zijn droom zal uitkomen? 
Dromen moeten wel haalbaar zijn en soms vraagt het tijd om ze te realiseren. 

Veel mensen dromen van een betere wereld, een rechtvaardige wereld waarin iedere 
mens: 
• zich in vrijheid kan ontwikkelen 
• in gelijkheid kan meedenken en beslissen over alle afspraken, regels en wetten die hun 

samenleving geld 

1



• in solidariteit zijn deel ontvangt van al datgene wat mens en aarde voortbrengen en 
daaraan ook in solidariteit zijn bijdrage toevoegt 

• respect heeft voor de mening en eigenheid van alle mensen 

“Je verandert niets als je je slechts kant tegen het bestaande. De enige manier om 
daadwerkelijk iets te veranderen is door een nieuw model te ontwikkelen dat het oude 
obsoleet maakt.” 
Buckminster Fuller, July 12, 1895 – July 1, 1983) Amerikaans architect, systems 
theorist, auteur, designer, uitvinder en futurist. 

Is dat allemaal bereikbaar?  
Nee, als we niets doen.  
JA, als we samen actie ondernemen om die droom te realiseren. Niets doen is geen optie 
als men niet langer wil toekijken hoe onze wereld stilaan maar zeker vernietigd wordt. 
Wacht niet op anderen om dit te realiseren want die wachten weer op anderen. 

We kiezen welzijn boven welvaart, geluk boven bezit. 
Een lokale faire economie leidt naar eerlijkere producten en een rechtvaardiger en beter 
ecologisch systeem voor iedereen. Het versterken van de lokale, reële en circulaire 
deeleconomie als buffer tegen de onstabiele en onvoorspelbare wereldeconomie, is 
noodzakelijk. De opkomende circulaire deeleconomie biedt mogelijkheden om afval te 
vermijden, te consuminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ecologie en 
ethiek moeten primeren boven economische efficiëntie en winstmaximalisatie. 

We willen onze natuur beschermen voor onze kinderen en 
kleinkinderen. 
Ethisch gedrag houdt rekening met de natuur bij keuzes. We kunnen alleen maar 
vaststellen dat we hiermee onvoldoende hebben rekening gehouden. Duurzaamheid 
nastreven wordt een belangrijk doel willen de wereld leefbaar houden voor onze kinderen 
en hun kinderen. 

Wat is welvaart? 
Jan Mertens van Oikos geeft hierop een mooi antwoord: 
° Als je je afvraagt wat je echt nodig hebt om gelukkig te zijn, zullen er in je antwoorden 
waarschijnlijk waarden zitten. Je wilt dat je je verbonden kunt voelen met andere 
mensen, dat je je veilig voelt in een huis waar je je kinderen geborgenheid kunt geven, dat 
je een zinvolle bijdrage kunt leveren aan de samenleving, dat je gezond kunt blijven, dat 
je kinderen ook een waardige toekomst zullen hebben. 

° Als je je afvraagt wat je graag van Sinterklaas zou krijgen, zullen de antwoorden heel 
anders zijn. Je zult je verder misschien ook afvragen hoe het komt dat Sinterklaas in 
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sommige gezinnen meer speelgoed brengt dan in andere. Bij de eerste vraag kom je 
misschien dichter bij iets van 'zijn', bij de tweede meer bij iets van ‘hebben’. 

Een mooi evenwicht tussen ‘zijn’ en ‘hebben’ maakt de mens gelukkiger. Laat ons meer op 
zoek gaan naar zingeving van ons leven en minder naar drang naar consumptie. 
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2.1 Waarnaar zoeken mensen in het leven? 
De piramide van Maslow 
De piramide van Maslow is een door Abraham Maslow in 1943 gepubliceerde 
hiërarchische ordening van behoeften. Maslow rangschikte de volgens hem universele 
behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven 
naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de 
lager geplaatste behoeften bevredigd waren. 

De eerste universele basisbehoefte om te kunnen leven zijn: voedsel, drinken, rust en 
slaap. Zonder bevrediging van deze primaire behoefte, functioneren mensen niet goed en 
kunnen ze ziek worden. 
Als aan honger, dorst, ademen, slapen, sex en beweging voldaan is, gaan ze op zoek naar 
het volgende niveau: behoefte aan zekerheid. Overal ter wereld heb je af en toe behoefte 
aan beschutting tegen regen, sneeuw of andere natuurverschijnselen, maar ook wil je wel 
ergens een plekje waar je je veilig thuis voelt. Dat is zeker niet een plek waar oorlog is en 
waar je alle dagen de kans hebt om vrienden of familie te verliezen door de aan de gang 
zijnde oorlog. Je wilt natuurlijk de nodige bescherming zodat je je veilig kan voelen, dat 
orde om je heerst, dat je stabiliteit kan opbouwen. Zekerheid heb je natuurlijk nooit 
helemaal, maar je wil tenminste min of meer gerust zijn dat je man, je vrouw of je kind 's 
avonds terug thuis komt van school of werk. 

Het volgende niveau is behoefte aan sociale acceptatie; vriendschap, erbij horen, of het 
nu bij de familie is of bij vrienden. Voetbalsupporters kleden zich zodat duidelijk wordt 
tot welke ploeg ze behoren; door hun kleding en de slogans die ze gebruiken, worden ze 
een beetje familie van elkaar. Ze behoren tot dezelfde groep en dat maakt sociale 
acceptatie zoveel gemakkelijker. Daarom is het zo moeilijk om een multiculturele 
samenleving te laten slagen. Sociale acceptatie wordt heel moeilijk, als twee groepen 
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(inwoners van een land en migranten) er totaal verschillende wereldbeelden op na 
houden. Verwachten we van de nieuwe inwoners dat ze ons beeld overnemen? Moeten zij 
zich aanpassen aan ons, want ze zijn naar hier gekomen voor een “beter leven”, een leven 
zoals het onze? Doordat deze nieuwe inwoners zich dikwijls vestigen in dezelfde wijk, 
waar ze een sfeer creëren die een gelijkenis vertoond met hun eigen vroegere wereld, 
maken ze sociale acceptatie door de oorspronkelijke bewoners moeilijker. 

Behoefte aan waardering en erkenning is een beetje moeilijker. Waardering wil zeggen: 
het hechten van een waarde aan iets of het tonen ervan. Een schouderklopje is dus 
waardering. Erkenning is beseffen hoe belangrijk iemand is. B.v.b: Hij is echt wel 
geschikt als voorzitter van onze voetbalclub. Mensen willen binnen de groep een status 
krijgen. Op sportgebied kan dit zijn de resultaten die je behaalt of het feit dat je 
aanvoerder van een team wilt zijn, om hierdoor status te krijgen en aan te tonen dat jij 
een leiderstype bent.  

Als je alles hebt in het leven (al 4 behoeften voldaan) komt het niveau van de 
zelfontplooiing. Zelfontplooiing is de behoefte om je persoonlijkheid en je mentaal te 
ontwikkelen. Mensen gaan op zoek naar identiteit en zingeving. Zingeving betekent het 
zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in 
het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. Het woord zelf suggereert dat dit een 
actief proces is, wat erop wijst dat de zin van enig voorval geen vanzelfsprekendheid is. 
Zingeving kan gebaseerd zijn op verschillende elementen, waaronder geloof, rede of 
logos en esthetiek. De geschiedenis van de zingeving is mogelijk even oud als de mensheid 
zelf. 

In onze moderne maatschappij hebben we altijd wel een oordeel over iets of iemand, het 
tonen van waardering of erkenning voor iemand vergeten we nogal gemakkelijk. Hij 
doet tenslotte alleen maar zijn job. Toch hebben we allemaal wel af en toe een 
schouderklopje nodig. We willen gevalideerd of gewaardeerd worden voor wat we doen. 
Een betere wereld creëren kunnen we bereiken door wat meer waardering te tonen voor 
anderen, ook al zijn we niet altijd akkoord met hun denken of ideeën. 

Abraham Maslow ziet de mens als een uniek gemotiveerd individu met een brede waaier 
drijfveren. Om zich als gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moeten, volgens 
Maslow, een aantal fundamentele menselijke behoeften minimaal bevredigd zijn. Al deze 
fundamentele behoeften zijn aangeboren. 

“Geluk is meer dan genot. Als ik er de talrijke studies over geluk op na lees, dan kom ik 
tot de volgende conclusie: mensen laten zich afglijden in een situatie van passief genot, 
maar stiekem hunkeren ze steeds naar een hoger doel. Dat kan gaan om kinderen, een 
voetbalclub of een godsdienst. Genot wordt pas geluk als het betekenis krijgt. Voor die 
betekenis zijn we afhankelijk van anderen.” 
Jonathan Holslag, in Vlaanderen 2050 
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Wat is de leefomgeving van de mensen? 
Waar kunnen ze over meespreken? Waar moeten de problemen opgelost worden tussen 
burgers? Wat is het beste niveau om met de mensen te praten? Op welk niveau kan men 
dynamisch en solidair zijn? 

Het logische antwoord op al deze vragen is de wijk. Dat wisten de Parijzenaars al in 
1790. Maar in die periode (de Franse Revolutie) werd er grondig nagedacht over een 
nieuwe samenleving met als doel: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. 

“Om terrorisme efficiënt en effectief aan te pakken, kunnen beleidsmakers wellicht wat 
leren van het "strategisch staatsmodel”. Een strategisch staatsmodel houdt rekening 
met het multi-level karakter van de maatschappij en de burgers die worden 
"bestuurd". Dergelijk karakter betekent concreet dat een individuele burger genest is 
binnen een gemeenschap (bv. een wijk), dat een gemeenschap genest is binnen een stad 
of gemeente, dat een stad of gemeente genest is binnen een gewestelijke overheid, dat 
een gewestelijke overheid genest is binnen een federale overheid en dat een federale 
overheid genest is binnen supranationale overheidsorganen (bv. Europa).” 
Bert George en Kenn Meyfroodt -  Doctoraatstudenten UGent 

Wijkcomités 
Hiervoor hebben we wakkere burgers nodig. Wakkere Burgers zijn niet verkozen burgers 
die zich willen inzetten voor hun wijk. Iedere wijk zou een wijkcomité moeten krijgen 
aangevuld met een aantal verantwoordelijkheden van de gemeente, uiteraard dingen die 
lokaal beslist kunnen en moeten worden. 

Over hoe 'wijk' moet gedefinieerd worden is nogal wat discussie. Het is  een omgeving 
waarin men graag vertoeft, waar de kinderen naar de lagere school gaan, waar 
solidariteit bestaat tussen bewoners. Het is dikwijls gebaseerd op natuurlijke 
afscheidingen zoals regionale wegen, waterlopen, enz. De leefbaarheid binnen deze 
leefgemeenschap is heel belangrijk. Hieraan kan en moet  hard gewerkt worden. 

Een wijkcomité moet de beschikking krijgen over een ruimte in de lokale lagere school. 
Mensen uit de wijk weten het beste wat er voor hen nodig is om het samenleven te 
optimaliseren: zij kennen de infrastructuur, de mobiliteitsproblemen in hun buurt, 
problemen met integratie en sociale cohesie. Het wijkcomité kan zich ook bezighouden 
met kinderopvang, huiswerkbegeleiding, studeer- en vergaderplek, wijk of buurtfeest. Dit 
is zeker een praktische oefening in democratie en participatie. De democratie moet van 
onder uit opgebouwd worden. Het wijkcomité is een goede leerschool. De Sansculotten 
deden het al een keertje. 
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2.2 Waar halen we inspiratie voor een nieuwe 
aanpak ? 

“Om nieuw economisch denken te realiseren moet het nauwe mensbeeld van de homo 
economicus vervangen worden door één dat gebaseerd is op wederkerigheid, 
veranderende waarden, onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid met de natuur.” 
Kate Raworth, Engelse econoom werkzaam voor de Universiteit van Oxford 

Donut economie 
Kate Raworth is een opstandige econoom die nadenkt over de rol van haar vakgebied in 
de 21e eeuw. In haar boek 'Donut economie’ legt ze in heldere taal uit waarom de focus op 
BBP-groei, neoklassieke economische theorie en neoliberalisme in de 21e eeuw niet meer 
voldoen. Daarnaast herdefinieert ze de taak van economen: economen moeten in haar 
ogen niet langer hun tijd besteden aan het ontdekken van “wetten”, maar zich richten op 
het ontwerpen van distributieve en regeneratieve systemen. 
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Ware winst 
In zijn ‘Gemene Goed Economie’ neemt Christiaan Felber niet de winstmaximalisatie als 
uitgangspunt, maar menselijke waardigheid, solidariteit, ecologische duurzaamheid, 
sociale rechtvaardigheid en democratie. In de Gemene Goed Economie is het doel 
verhoging van het gemene goed.  

De tegenstelling tussen menselijke en economische waarden is fataal omdat waarden het 
fundament zijn voor het ‘samen-leven’. 
Volgens Felber zijn de gevolgen van winstbejag en concurrentie: 
1. Concentratie en misbruik van macht 
2. Uitschakeling van de concurrentie en kartelvorming 
3. Standplaats-concurrentie 
4. Inefficiënte prijsvorming 
5. Sociale polarisatie en angst 
6. Onvervulde basisbehoeften en honger 
7. Ecologische destructie 
8. Verlies van zingeving 
9. Verval van waarden 
10. Uitschakeling van de democratie 

Felber pleit dan ook voor maximaal welzijn voor iedereen en behoud (soms ook 
opbouwen) van ieders waardigheid. Hoogste tijd om over te schakelen op de economie 
van het gemene goed. Felber stelt ook dat zijn systeem niet de enige mogelijkheid is, maar 
wel dat we moeten streven naar maximalisatie van het Gemene Goed. 

Avram Noam Chomsky 
Chomsky wordt een anarchist genoemd. Daarop zegt hij in een VRT-interview: “Als dat 
betekent op zoek gaan naar structuren van verdrukking en het bestaansrecht daarvan in 
vraag stellen, dan ben ik graag een anarchist.”  Voor de Amerikaanse denker is vrijheid 
van meningsuiting heilig, zelfs voor Holocaustontkenners.  

Chomsky’s benadering van media en publieke opinie is gebaseerd op het ‘vals bewustzijn’; 
mensen worden misleid door de propaganda van hun leiders die tegenstellingen in stand 
willen houden. Hij zou graag zien dat ‘de burgers een cursus intellectuele zelfverdediging 
zouden volgen om zichzelf te kunnen beschermen tegen manipulatie en controle.’ 

Over de banken- en vastgoedcrisis van 2008 is zijn visie: “Deze crisis is zwaarder, door 
de religieus-fanatieke marktfundamentalisten die de regulering willen ontmantelen.” 
Maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, want er is eigenlijk geen vrije markt 
volgens Chomsky: “Het is altijd de staat die de kosten betaalt en de risico’s loopt, en de 
privésector die met de winst gaat lopen”. 
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Paul Mason 
Paul Mason, een veelbekroonde economieredacteur van Channel 4 News: ‘Als het 
economische systeem niet verandert, zal de globalisering uiteenvallen, zoals Trump, 
Bolsonaro en Brexit tonen’. 

‘De voornaamste tegenstrijdigheid vandaag de dag is die tussen de mogelijkheid van 
gratis goederen en informatie in overvloed, en een systeem van monopolies, banken en 
overheden die proberen zaken privé, schaars en verhandelbaar te houden,’ schrijft 
Mason. 

De topdoelstellingen van het postkapitalisme zijn volgens Mason het snel terugdringen 
van de CO2-uitstoot, het stabiliseren van het financiële systeem, het bieden van een hoog 
niveau van materiële voorspoed en welzijn, en het afstellen van de technologische 
ontwikkeling op de terugdringing van ‘noodzakelijke arbeid’. 

Pikkety 
De Franse econoom Thomas Piketty heeft met zijn boeken de groeiende ongelijkheid 
aangekaart; de ware redenen voor ongelijkheid zijn te vinden in politiek en ideologie. 

“Als het kapitalisme niet aan banden wordt gelegd, leidt dit systeem tot een steeds grotere 
concentratie van alle rijkdom in steeds minder handen. Alleen een supra-internationaal 
wereldwijd belastingssysteem kan en moet een belasting opleggen aan kapitaal, aan 
vermogen – niet aan de ‘winst op vermogen’ alleen, dat valt onder belastbare inkomens – 
maar een vaste taks op het vermogen zelf. Alleen zo kan een gevaarlijke afglijding naar 
negentiende-eeuwse toestanden worden vermeden.” dixit Pikkety. 

- Hij pleit voor een doorgedreven progressieve inkomstenbelasting, waarbij het 
gemiddelde belastingtarief hoger wordt naarmate het inkomen stijgt – in dit geval wel 
tot 90 procent. 

- Sociale participatie; Werknemers zouden 50 procent van de zitjes in raden van bestuur 
moeten krijgen. 

- Het eigendomsmodel is hét centrale vraagstuk: Onder het mom ‘sociaal en tijdelijk 
bezit’, in plaats van privaat bezit, zou er volgens hem een progressieve jaarlijkse 
eigendomsbelasting moeten komen, van 0,1 procent voor patrimonium onder de 
100.000 euro tot 90 procent vanaf 2 miljard euro. 

- Er moet ook een progressieve inkomensbelasting komen waarbij wie meer dan 
100.000 euro per jaar verdient 10 procent extra belast wordt, en wie de kaap van 
200.000 euro overschrijdt 20 procent extra. 

Monbiot 
George Monbiot is een Brits schrijver, bekend om zijn ecologisch en politiek activisme. 
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Volgens Monbiot heeft het neoliberalisme er een puinhoop van gemaakt, maar het 
kapitalisme hoeft niet weg. Een linkse lente begint in de buurt, de tuin en de bibliotheek. 
We hebben behoefte aan een herstelverhaal stelt hij; 
“Het land wordt geteisterd door machtige en boosaardige krachten van neoliberale 
economen en politici die ons vertellen dat we individuen zijn wier natuurlijke 
bestemming het is om als zwerfhonden te vechten om een vuilnisbak. Wij, de helden van 
het verhaal, erkennen dat mensen over unieke altruïstische en empathische vermogens 
beschikken. We zullen gemeenschappen bouwen die mensen een gevoel van geborgenheid 
geven. Op die manier herstellen we de orde in het land.” 

David Harvey  
is sociaal-geograaf, hoogleraar aan de City University of New York en wordt beschouwd 
als een invloedrijk sociaal theoreticus. Voor hem ligt het kapitalisme, als een model van 
sociale, politieke en economische organisatie, aan de basis van talrijke ernstige actuele en 
potentiële conflicten. De logica van het kapitalistisch systeem gaat uit van eindeloze 
groei. De eindeloze accumulatie van kapitaal vernietigt de planeet en creëert steeds 
grotere ongelijkheid. 

Het kapitalistisch systeem lijkt zich te gedragen zoals een verslaafde, die voortdurend 
groei nodig heeft om zichzelf in stand te houden. De eindeloze accumulatie van kapitaal, 
in een spiraal die steeds groter wordt en sneller beweegt, is de kern van het probleem. 

De inperking van het vrije mondiale verkeer van kapitaal moet dus voorkomen dat er 
waarde uit de lokale economieën wordt weggezogen. Hoe kan dit ingevoerd worden? Er 
moet een manier worden ontwikkeld om de vrije beweging van kapitaal te blokkeren en 
daarbij moet de lokale economie meer autoriteit krijgen. 

Ingrid Robeyns: limitarianism  
Robeyns, Belgische filosoof, stelt dat er een limiet moet zijn aan het inkomen en de 
rijkdom die een persoon kan verzamelen. Net zoals we een armoede kennen, waaronder 
niemand zou moeten vallen, moeten we een lijn van rijkdom herkennen, die niemand zou 
moeten opstaan. Deze oproep tot een nivellering is misschien wel het meest 
godslasterlijke idee in het hedendaagse gesprek maar daarom niet verkeerd. Hier moet 
echt over nagedacht worden. 

Stephanie Kelton 
Stephanie Kelton bespreekt MMT in haar boek ‘The Deficit Myth’ - sinds kort uit in het 
Nederlands als ‘De mythe van de staatsschuld’. Moderne Monetaire Theorie (MMT) klinkt 
als de titel van een taaie syllabus, maar het is een gedachtegoed. Het kernidee van MMT 
luidt: een overheid die baas is van haar eigen munt - zoals in de Verenigde Staten of het 
Verenigd Koninkrijk - hoeft zich helemaal niet te houden aan budgettaire beperkingen 
zoals staatsschuld of begrotingstekort. Dat zijn voor Kelton en de haren arbitraire, 
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denkbeeldige remmen op de uitgaven die de staat kan doen. Een overheid die in zijn eigen 
munt kan lenen, kan niet failliet gaan en hoeft maar de knop aan te zetten om geld bij te 
drukken en zo haar beleid betalen. 

Jason Hickel 
Jason Hickel is een economisch antropoloog, geboren in Zuid-Afrika. Hij onderwijst en 
onderzoekt al enkele jaren aan de London School of Economics. De kernthema’s van zijn 
werk zijn armoede, ongelijkheid en de vernietiging van de natuur. 

Besluit 
Dit zijn maar enkele namen, maar er zijn nog een hele boel andere mensen met deze 
problemen bezig. Ook een steeds grotere groep burgers beginnen zich te organiseren in 
burgerverenigingen. Het is tijd dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen en 
misschien wel hun gedrag veranderen, uit hun cocon komen en rondom kijken. 

We zitten in een periode waar we gelijktijdig een democratie zonder deugdzaamheid 
hebben en welvaart zonder verantwoordelijkheid te nemen. We zitten in een periode van 
aftakeling waarna er gewoonlijk een periode van groei volgt. Maar de transitie van de 
aftakeling naar een nieuwe aanpak kan lang en akelig zijn. Het geeft vooral te denken 
wat de volgende generaties zullen moeten doorstaan. 
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2.3 Hoe werkt een Donut economie? 
“Laten we opnieuw beginnen met revolutionaire dromen: dat we onze verslaving aan 
economische groei kunnen inruilen voor immateriële bloei. Dat we hebzucht kunnen 
vervangen door ontwikkeling. Stijgende aandelenkoersen door natuur. 
Zelfvernietiging door geborgenheid. De langzame verwoesting van de aarde door de 
rijkdom van het genoeg." 
Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist. 

Kate Raworth is een opstandige econoom die nadenkt over de rol van haar vakgebied in 
de 21e eeuw. In haar boek 'Donut economie’ legt ze in heldere taal uit waarom de focus op 
BBP-groei, neoklassieke economische theorie en neoliberalisme in de 21e eeuw niet meer 
voldoen. Haar belangrijkste visualisatie is de donut, die het Bruto Binnenlands Product 
zou moeten vervangen als graadmeter voor de welvaart in een land: de binnenste ring 
definieert elf basisvoorzieningen waar ieder mens recht op heeft; de buitenste 
ring geeft negen planetaire grenzen weer. 
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Van klimaatverandering tot aan ongelijkheid: we lopen op dit moment keihard tegen de 
grenzen van economische groei aan. Gelukkig kan het ook anders. Door ‘de donut’ van 
Kate Raworth te omarmen, kunnen we een wereld creëren waarin rechtvaardigheid en 
ecologisch herstel centraal staan.  

Is economic growth killing the planet?  
Dat was de tekst die een groep economiestudenten begin 2015 op een billboard plaatste. 
De economen in spé waren klaar met de eenzijdige focus op de groei van het bbp. En dus 
besloten ze hun kritiek openlijk kenbaar te maken. 

Een economie-revolutie 
De studenten stonden niet alleen in hun protest. De financiële crisis markeerde het 
beginpunt van een heuse economie-revolutie. Van New York tot aan Madrid: overal ter 
wereld gingen mensen de straat op in verzet tegen het mainstream economisch denken. 
In verzet tegen het economische systeem dat sociale ongelijkheid, klimaatontwrichting en 
de teloorgang van natuurlijke ecosystemen veroorzaakt. 
Maar om daadwerkelijk iets te veranderen hebben we aan kritiek op oude ideeën alleen 
niet genoeg. We hebben nieuwe ideeën nodig. En een nieuw economisch model dat laat 
zien hoe het anders en beter kan. De veelbesproken donut van Kate Raworth is zo’n 
model. 

De donut-economie 
In haar boek Donut-economie pleit Kate voor een economisch systeem waarin iedereen 
recht heeft op sociale voorspoed en niemand het recht heeft om het aardse ecosysteem te 
misbruiken voor eigen gewin. Ze schetst een planeet-brede visie op de economie, waarin 
de ecologische grenzen van onze aarde worden gerespecteerd en we ervoor zorgen dat 
ieder mens een waardig leven kan leiden. 

Op zoek naar balans 
Binnen de binnenste cirkel van de donut – het sociale fundament – bevindt zich 
menselijke ellende, zoals honger en analfabetisme. Buiten de buitenste ring van de figuur 
– het ecologische plafond – bevindt zich de aantasting van de planeet, zoals 
klimaatverandering en afnemende biodiversiteit. Tussen deze twee cirkels in bevindt zich 
de donut.  Kate: “Dat is de ruimte waarin we, binnen de mogelijkheden van de planeet, 
kunnen voorzien in de behoeften van iedereen. Om welzijn van mens en natuur te laten 
bloeien is het vinden van de juiste balans dus essentieel.” 

Een gigantische impact 
Het gedachtegoed van Kate slaat in als een bom. Overal ter wereld voelen ondernemers, 
wetenschappers en politici: dit zou weleens hét model kunnen zijn dat ervoor gaat zorgen 
dat duurzaamheid uit zijn groene bubbel breekt en binnendringt in het DNA van markt 
en maatschappij. 
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Mens- en milieu-inclusief 
Zo ook betekenisvol ondernemer Volkert Engelsman. “Raworth rekent genadeloos af met 
een economie die dwars door de systeemgrenzen van mens en planeet heen dendert en 
Oost-Indisch doof lijkt voor de maatschappelijke kosten ervan”, vertelt Volkert. “De 
donuteconomie verbeeldt op weergaloze wijze een mens- en milieu-inclusieve economie 
die recht doet aan de welvaartsdefinitie die we uiteindelijk met z’n allen willen.” 

Van hebzucht naar welzijn 
Nu is de vraag: hoe komen we op het punt waarop we in de behoefte van iedereen kunnen 
voorzien zonder dat dit ten koste gaat van de planeet? Dat lukt volgens Kate alleen als we 
op een fundamenteel andere manier naar de economie gaan kijken. 

Afkicken van groei 
Zo moeten we volgens de donut-econoom zo snel mogelijk af van onze fixatie op de groei 
van het bbp. Onze verslaving aan economische groei heeft namelijk geleid tot extreme 
ongelijkheid en een ongekende aantasting van het milieu. Wat we veel beter kunnen doen 
is een bredere doelstelling – waarin het welzijn van mens en planeet vertegenwoordigd 
zijn – omarmen. 

Van lineair en mensonwaardig naar eerlijk en circulair 
Verder roept Raworth iedereen op om niet langer te doen alsof de mens een homo 
economicus is die volstrekt rationeel door het leven gaat. We moeten een economisch 
systeem creëren dat past bij de daadwerkelijke aard van de mens. Een systeem waarin 
verbondenheid met anderen én met de levende planeet centraal staat en waarin 
economische activiteit draait om het herstellen van de natuur en het herverdelen van 
welvaart. 

De Grenzen waarbinnen moet gewerkt worden 
Beslissingen moeten steeds genomen worden door rekening te houden met de volgende 
grenzen. Wat niet binnen de donut past mag niet uitgevoerd worden. 
• Elf basisvoorzieningen:  

De economie moet ervoor zorgen dat er voor niemand een tekort is aan: water, eten, 
wonen, energie, gezondheid, onderwijs, inkomen & werk, sociale billijkheid, 
gendergelijkheid, netwerken, vrede & rechtvaardigheid, politieke rechten. 

• Planetaire grenzen:  
De economie moet rekening houden met Klimaatverandering, chemische 
verontreiniging, verzuring oceanen, hoeveelheid fosfor en stikstof, zoetwaterverbruik, 
omzetting land voor menselijk gebruik, verlies biodiversiteit, luchtvervuiling, gat in 
ozonlaag. 
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2.4 Op zoek gaan naar structuren van 
onderdrukking 

De meeste mensen zijn goed, maar in hun goedheid 
vergeten ze dat er mensen zijn die minder goed zijn, die 
veel geld willen, die veel macht willen. Daarom moeten ook 
redelijke mensen op zoek naar de structuren van 
onderdrukking, naar geldconcentratie, naar 
machtsconcentratie. Aangezien mensen die op die 
machtspositie zitten er alles aan doen om die toestand te 
laten voortduren, moeten mensen oppassen voor die 
structuren en er alles voor doen om een einde te maken 
aan die machtsstructuren van onderdrukking. Waar 
moeten we beginnen zoeken? 

Kapitalisme en geld 
Het hoofddoel van de kapitalistische markteconomie is niet de levering van essentiële 
goederen en diensten voor de mensen, maar de investering van geld en arbeid in 
activiteiten die nog meer geld (dat wil zeggen winst) voor de eigenaars van het kapitaal 
leveren. Dit resulteert in een tweetrap economie: mensen werken om een inkomen te 
waarborgen om te betalen voor de basisgoederen en diensten die ze nodig hebben om te 
kunnen overleven.  

Historicus Bas van Bavel twijfelt niet  
Vanaf nu gaat het alleen nog bergaf met onze kapitalistische maatschappij en daar valt 
niets meer aan te doen. Onze kapitalistische maatschappij stevent onafwendbaar op de 
ondergang af. Dat is de conclusie van een bijna tienjarig onderzoek van de Utrechtse 
hoogleraar economische geschiedenis Bas van Bavel. De groeiende ongelijkheid en 
economische stagnering die we vandaag zien, zijn tekenen dat ook onze markteconomie 
op zijn laatste benen loopt. 

“Sinds de Verlichting leeft bij ons het idee dat we op weg zijn naar een einddoel. Dat we 
ons steeds verder ontwikkelen, naar de ultieme vrijheid en welvaart voor iedereen. 
Vandaag voelen mensen steeds scherper aan dat het niet zo is. Hun vrijheid, welvaart 
en mogelijkheden worden steeds meer beknot. En dat leidt tot wantrouwen en wrok.” 
Bas van Bavel, Utrechts hoogleraar 
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Geld is een ruilmiddel 
Geld heeft zijn functie van ruilmiddel grotendeels ingeruild voor die van oppotmiddel 
stelt Rudy Aernoudt, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. Geld is niet langer 
in de eerste plaats een ruilmiddel, maar een waarde op zich geworden. 
Moraal van het verhaal: we zitten in een vicieuze cirkel omdat geld zijn functie van 
ruilmiddel grotendeels heeft ingeruild voor die van oppotmiddel. En van geld - in 
tegenstelling tot andere goederen - heb je nooit genoeg, zeker niet als de toekomst onzeker 
is en de pensioenen laag zijn. We zijn geldverslaafd - hoog tijd om af te kicken. 
Het nieuwe economische model moet een afkickmodel worden, waardoor geld zijn plaats 
terugwint als ruilmiddel en de economie niet langer een doel op zich is, maar een middel 
ten dienste van de mens. 

“Ik hou niet van geld. Geld is de reden dat we vechten.” 
Karl Marx, Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883 

Het is natuurlijk niet het geld dat de schuldige is aan de oorlogen wel de hebzucht van 
mensen, die dan dikwijls ook nog een zucht naar macht hebben. Om hun doelstellingen te 
bereiken gebruiken ze alle middelen, dus ook minder vredelievende. Geld is een manier  
om macht te verwerven. In landen waar de macht geconcentreerd is, is het geld ook in 
handen van de machthebbers en hun familie en vrienden. Concentratie van geld in weinig 
handen is een grote rem op een toekomst van heel veel mensen. Onderdrukking ontstaat 
daar waar geld in weinig handen is. 

Globalisering en Internationale verdragen 
Globalisering en marktdenken zijn sinds de jaren negentig door liberale economen en 
politici als onontkoombaar gepresenteerd. Die overtuiging heeft niets met liberalisme te 
maken. Liberalisme betekent dat je in de eerste plaats moet streven naar de waarden van 
de Verlichting. En dat betekent: emancipatie in de hoofden van de mensen, en ervoor 
zorgen dat je mensen meeneemt die het niet makkelijk hebben. Het betekent níet dat je 
ruim baan moet geven aan multinationals uit autoritaire landen die de concurrentie 
vervalsen door het milieu kapot te maken en slavernij toe te passen. De handelspolitiek 
van zogenaamde liberalen als Mark Rutte en Guy Verhofstadt heeft helemaal niets met 
liberalisme te maken. Zij doen alsof ze liberaal zijn, maar intussen negeren ze hun 
liberale principes om een aantal Europese multinationals meer winst te laten draaien, 
terwijl er van die winst nauwelijks nog iets terugvloeit naar de Europese landen zelf. Ik 
vind dat heel kwalijk. 

“In de huidige, complexe wereld realiseren grote bedrijven veel waarde. Er komt 
steeds meer bewijs dat meer concentratie leidt tot minder concurrentie, minder start-
ups en hogere prijzen. Een invloedrijke studie stelt dat als door concentratie maar zes 
of minder concurrenten overblijven, dat in 95 procent van de gevallen hogere prijzen 
tot gevolg heeft.Een tweede reden voor de toegenomen concentratie is dat 
technologische barrières markten onaantastbaar maken voor potentiële nieuwkomers. 
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Marktmacht wordt steeds meer technologisch gedefinieerd, en is het gevolg van 
schaalvoordelen en netwerkeffecten.” 
Jonathan Holslag, is docent internationale politiek aan de VUB en is als politicoloog 
verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen 

Grote handelsverdragen als TTIP, CETA en TiSA gaan niet over economie maar over 
macht. Dat niet inzien betekent de weg vrijmaken voor de populistische revolte, schrijft 
Hans Wetzels. Dit “vrijhandels-systeem" dwingt de partner met hogere kwaliteitsnormen 
om zijn standaarden naar onder bij te stellen. Het is tijd om handel breder te zien dan een 
instrument voor het vergroten van concurrentievoordelen ten voordele van deze of gene 
particuliere belangen, maar als een strategische hefboom om maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken. 

Begraaf de investeringstribunalen: ISDS zet de deur open voor misbruiken bij 
internationale verdragen. ISDS zijn speciale tribunalen die het mogelijk maken voor 
grote bedrijven om landen aan te klagen op basis van democratisch genomen besluiten. 
Het gebrek aan transparantie en de onafhankelijkheid van de rechters zijn daarin de 
grootste pijnpunten. 

Media 
“Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik 
nou weer wil.” 
Wim Kan, Nederlands cabaretier 1911-1983 

Een vrije wereld waarin dialoog mogelijk blijft en een vrije pers haar werk kan doen, lijkt 
een naïeve droom op een moment dat grote stukken van de wereld in brand staan. 

In De Morgen van 03/05/18 schrijft Paul Dujardin, CEO van BOZAR, het volgende:  
“In tijden van conflict en oorlog is de waarheid steeds het eerste slachtoffer. Wie soldaten 
in de loopgraven wil jagen, moet hen niet lastig vallen met genuanceerde berichten over 
de vijand. Propaganda duldt geen vrije pers of vrij onderzoek. Wie het aandurft om het 
discours van ondemocratische staten of onfrisse praktijken in vraag te stellen, riskeert 
zijn carrière of - steeds vaker - zijn leven. De laatste tien jaar stierven er elke week twee 
journalisten op deze wereld.” 

In het rapport van de Europese commissie wordt aandacht gevraagd voor 'fake news'. 
Desinformatie is van alle tijden en daarom is het verschijnsel niet nieuw. Dat 
machthebbers - en de bekendste woont in het Witte Huis - berichtgeving die voor hen 
onaangenaam is met die term omschrijven, is niet alleen misleidend maar het ondermijnt 
ook de geloofwaardigheid van de pers. 

In het debat over regulering van ‘haat-zaaien’ komt een indringend tegengeluid van 
Nadine Strossen (prominente rechtsgeleerde uit de VS). Zij voert aan dat wetten die met 
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de beste bedoelingen de vrije meningsuiting inperken ineffectief zijn of zelfs averechts 
uitpakken. "Wanneer we de overheid toestaan om namens de meerderheid te bepalen 
welke ideeën impopulair, gevaarlijk of beangstigend zijn, dan is geen enkel idee meer 
veilig, en zeker niet de ideeën die opkomen voor het belang van een minderheid." 
Strossen meent dat het veel beter werkt om te leren een dikkere huid te kweken en 
weerwoord te bieden. Daarom moeten we leren om onszelf weerbaar te maken, om te 
reageren en om een belediging of argument te weerleggen. 

"De kunst van tegenspraak is een voorwaarde om de maatschappelijke verandering te 
realiseren die we graag zien.” 
Nadine Strassen, rechtsgeleerde uit de VS 

Mathias Döpfner (voorzitter van de Duitse vereniging van krantenuitgevers) zegt: ‘Op de 
uitdagingen van deze tijd kan er maar een antwoord zijn: vechten voor de toekomst van 
vrije samenlevingen via kritische journalistiek – schijnwerper van de verlichting – of 
toch op z’n minst zaklamp van de mondige burger!’ 

Een onafhankelijke krant is een krant in handen van personen, niet van bedrijven en al 
zeker niet onderdeel van een media-concern. Hoe kan een krant onafhankelijk zijn in zo’n 
omgeving. Om de onafhankelijkheid van kranten te verzekeren heeft België een lange tijd 
geleden subsidies ingevoerd. De Belgische kranten krijgen elk jaar 170 miljoen subsidies 
om onafhankelijke berichtgeving te garanderen, om hun onafhankelijkheid te behouden. 
Kranten betalen ook geen BTW, wat dus jaarlijks nog eens een 190 miljoen aan de 
overheid kost. Ieder jaar kosten de kranten dus 360 miljoen aan de belastingbetaler. 
Terecht? Ja, voor echte onafhankelijkheid.  Maar zijn die kranten ook echt onafhankelijk?  

Binnen de media in België is concentratie een reëel probleem: verscheidenheid en 
kwaliteit van de informatie, betrouwbare informatie over verschillende mogelijke visies 
op de samenleving ontbreekt waardoor het functioneren van een liberale democratie 
sterk gehypothekeerd wordt. 

Partijpolitiek 
Onze partijvoorzitters beslissen samen met hun partij-orakels wat goed voor ons is, maar 
dat is niet hun uiteindelijke doel: dat is continue de macht hebben, ten koste van de 
burger. Door ons gebrek aan interesse in politiek maken we het gemakkelijker voor hen. 
Onder invloed van de media en de sociale media laten we ons verleiden om snel nieuws te 
vergaren. We verliezen daardoor de zin voor nuance en laten ons gemakkelijker 
meeslepen door simpele kreten; het populisme is geboren. 

“Partijen willen geen macht om hun programma uit te voeren, ze hebben een 
programma om verkiezingen te winnen en macht te verwerven.” 
Anthony Downs - Amerikaans econoom 
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We hebben minder en minder invloed op de politiek, deels door onze keuze om ze niet te 
volgen maar vooral door de complexiteit van de maatschappij met haar vele 
beslissingsniveau’s, die de burgers verwarren. De meeste van die beslissingsniveau’s zijn 
verwijderd van ons, waardoor we het gevoel hebben dat we geen invloed meer kunnen 
uitoefenen. Een groot deel van de bevolking en van de politiek partijen, vooral in 
Vlaanderen, heeft onbewust gekozen voor een neo-liberale aanpak van de maatschappij. 
Tenslotte hebben we in het verleden onze welvaart op die manier opgebouwd. Waarom 
nu veranderen?  Een Kamer vol partijfunctionarissen maakt zichzelf overbodig. België is 
stilaan een totalitair regime aan het worden, want niemand controleert nog de 
beleidsmakers. 

Vakbonden 
Vakbonden maken jammer genoeg deel uit van het probleem. In de voorbije 100 jaar 
groeiden de vakbonden uit tot belangrijke spelers in onze maatschappij. Het 
vakbondsoverleg in België gebeurt bijvoorbeeld binnen een institutioneel kader: de 
nationale onderhandelingen (interprofessioneel of per sector) hebben de kracht van wet. 
Daarenboven zetelen vakbondsleiders in de administratieve raden van de Nationale 
Bank, de spoorwegen, televisie, sociale zekerheidsinstellingen en tal van andere 
instellingen waar ze nauw samenwerken met de patroons en de politieke 
verantwoordelijken. Die verwevenheid van de vakbonden met de patroons en de politiek 
maakt het hun nu bijna onmogelijk om een andere weg in te slaan. Ze spelen nu een rol in 
het kapitalisme, dat ze zogezegd bestrijden. 

“Een vakbond die niet wil dromen, verliest het recht op een betere wereld.” 
Rutger Bregman, Nederlands geschiedkundige en opiniemaker 

De wereld evolueert, maar evolueert de vakbond ook? Is het niet de hoogste tijd voor de 
vakbonden om te evolueren naar een nieuwe versie? Wordt het niet de hoogste tijd dat er 
terug een beetje anarchie komt in de vakbond om de chaos in de wereld mee op te lossen? 
Is de tijd niet rijp om de oude eisen op zolder te zetten en te vervangen door nieuwe 
ideeën? Kijken jonge mensen niet anders naar de wereld dan de vakbonden? Wat zijn de 
verwachtingen van deze jonge mensen voor de toekomst? Hoe zien zij de wereld 
evolueren? Deze nieuwe versie moet wel een heel nieuwe zijn. 
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2.5 Zoeken naar een rechtvaardiger beleid 

Tina vervangen door Tamara 
Veel politici gebruiken TINA (there is no alternative) om hun beleid te rechtvaardigen. 
Wanneer krijgen we politici die voor TAMARA vechten (There are many alternatives 
ready and available)?  Maar hoe ziet TAMARA eruit? 

“Als rechtvaardigheid verloren gaat, heeft het geen zin meer dat mensen op aarde 
leven.” 
Immanuel Kant, Duits filosoof 1724-1804 

We moeten ons afvragen wat er moet gebeuren om de ongelijkheid aan te pakken. Het is 
de hoogste tijd om te stoppen met denken in links en rechts, in kapitalisme versus 
communisme. We moeten niet evolueren naar een staat die voor alles regels opstelt en zo 
het leven van alle mensen bepaalt, maar we moeten ook niet naar ongebreideld 
kapitalisme zoals de banken recent nog uitgebreid tentoon gespreid hebben. Wel moeten 
we nadenken hoe we dit kunnen aanpakken: voor mij is elke concentratie van macht een 
probleem zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Er is veel verwarring onder 
economen. Het feit dat iemand met enkele miljarden op zijn bankrekening eigenlijk een 
gevaar is voor de democratie, dat besef is bij velen nog niet doorgedrongen. 
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Ongelijkheid aanpakken met een verantwoordelijke 
samenleving 
De conceptie van de 'verantwoordelijke samenleving ' is het eerste antwoord. Waarop 
moet een moderne samenleving een antwoord geven: er moet bepaald worden hoeveel 
overheidsingrijpen in de economie men wil. De structurele mankementen van de markt 
kunnen worden gerepareerd door meer of minder ingrijpen van de overheid, zonder 
daarbij te vervallen in overdreven regelgeving. De traditionele markteconomie moet 
worden omgebouwd tot een ‘gereglementeerde vrije markt’. 

Ik ben voor een vrije markt van alle diensten en consumptiegoederen, basisbehoeften 
uitgezonderd, maar tegen de mens uitbuiten op hun basisbehoeften. Het zich kunnen 
verschaffen van basisbehoeften is de basis van een beschaving. 

Jonas Van der Slycken, doctoraatsstudent in de sociale ecologische economie aan de 
vakgroep Economie (UGent), formuleert scherp; “De meeste economische theorieën gaan 
uit van het idee van dat mensen onverzadigbaar zijn. Men gaat ervan uit dat economieën 
moeten blijven groeien en dat het voor individuen beter is als ze altijd meer kunnen 
consumeren. Wat ontbreekt is de vraag: wanneer hebben we genoeg? Laten we dromen 
over een samenleving waarin iedereen privé genoeg heeft: een betaalbaar huis, gezond 
eten, een basisinkomen waar je zonder kopzorgen van kunt leven, ook als je niet kunt 
werken. We moeten wat opgeven, zoals vaak vliegen en vlees eten, en dat is misschien 
sober en moeilijk. Maar in plaats daarvan komt een andere rijkdom, die openbaar en 
gratis is. Er zijn geen miljardairs meer, maar er is goede zorg en levenslang onderwijs. 
Er zijn prachtige musea en goedgevulde bibliotheken, bloeiende sportclubs, en grote 
stukken verwilderde natuur tussen de steden, waar we heen reizen met de fiets of gratis 
openbaar vervoer.” 
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2.6 Zoeken naar kleiner, trager en 
menselijker 
Het consumentisme is het nieuwe opium voor het volk schrijft Reinout Buys, Vlinks in een 
artikel in Knack: “De nieuwe religie, vandaag, is die van commercie, consumentisme, 
reclamegoeroes en andere Tomorrowlands, die een vreemdsoortig spiritueel tintje in zich 
hebben: in het consumeren zijn we allemaal gelijk. Verbras zoveel mogelijk geld, leef er 
op los, doe het zoveel mogelijk voor jezelf, dat zijn de nieuwe waarden, die onder een 
verzachtend sausje van music for lifes gekocht worden. Geweten weer gesust voor een 
jaar.” 

En wat als we het nu eens wat langzamer deden? 
Zowat 64 procent van alle Belgische werknemers heeft last van stress op het werk. Het 
gemiddelde brutoloon per maand van een voltijdse werknemer in België bedraagt 3.192 
euro, maar het loon van twee op de drie Belgen ligt lager dan dit gemiddelde. Nochtans is 
de loonspanning in ons land beperkt. Onze koopkracht staat onder druk. Vooral voor 
gezinnen met lage inkomens wegen de prijsstijgingen van energie, voedsel en huur zwaar 
door. Maar tegelijk consumeerde de doorsnee Belg nog nooit zoveel, teveel zelfs. De aarde 
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kan deze groeiende consumptie steeds moeilijker aan. Ons klimaat warmt op, 
grondstoffen raken stilaan uitgeput, we zien en voelen de vervuiling aan den lijve. 

Niet langer links tegen rechts, 
maar genot tegen geluk,  
consumptie tegen duurzaamheid. 

Er is momenteel geen strijd meer tussen rechts en links, want ze hebben wel verschillende 
oplossingen maar uiteindelijk streven ze naar hetzelfde: MEER. Het establishment (dat 
zijn zowel socialisten als liberalen, vakbonden als patroons) willen niet dat het systeem 
verandert. De verschillen tussen de N-VA en de PS is niet zo groot als we denken, alleen 
hun recepten zijn verschillend. Alle problemen worden opgelost met groei. Alleen heeft 
iedereen nu wel heel veel stress. We lachen soms met de Amerikanen en hun “ratrace”, 
maar zijn we wezenlijk anders bezig? 

Is het niet de hoogste tijd om ons eens te bezinnen hoe we de toekomst zien? Welke 
maatschappij willen we? Hoe zien vooral de jongeren de toekomst? Wat is voor hen 
belangrijk? Welke maatschappij willen de jongeren? Welke toekomst willen wij voor onze 
kinderen? Geert Noels (46) toont zich heel bezorgd over de maatschappelijke keuzes die 
we vandaag moeten maken: ”Die zullen de toekomst van ons land en van heel wat 
generaties na ons bepalen. Het is dus geen overbodige luxe om daar met flink wat 
mensen heel diep over na te denken.” 

Willen we geluk of genot? 
Maar wat is geluk? Droge voeten, volgens Peter, wiens meubelen door de kamer drijven. 
Een dak boven je hoofd, zegt Frits, die grotendeels op straat leeft. Voor Chantal is een 
nieuwe jurk zaligmakend en tien kilometer hardlopen doet voor Merel de truc. Voor een 
bepaalde groep mensen, laten we ze voor het gemak materialisten noemen, is er maar 
één antwoord mogelijk: de staatsloterij winnen. Anderen voelen zich het gelukkigst als ze 
een lekker glaasje wijn drinken op een zonnig terrasje, weer anderen geven de voorkeur 
aan een hele fles. Kortom, voor iedereen is dit weer anders. 

Kiezen we er echt voor om steeds meer te consumeren? 
In zijn boek “We consumeren ons kapot” schrijft Dirk Geldof: “Bovendien maakt die 
overvloed niet gelukkig. Velen worden ziek, werken zich te pletter of steken zich in 
schulden om nog meer te kunnen consumeren. We worstelen met de stress van het exces: 
hoe groter de keuze, hoe moeilijker we kunnen kiezen. Geluk blijkt niet te koop. Intussen 
wil het beleid toch steeds meer groei en dus meer consumptie, blind voor de gevolgen 
voor mens en milieu. De markt verdringt zoetjesaan de democratie, de consument 
verdringt de burger, het eigenbelang het algemeen belang.” 
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We moeten kiezen voor levenskwaliteit met meer duurzame consumptie en niet voor 
kwantiteit waarbij onze levensomgeving meer en meer onder druk komt te staan. Onze 
kinderen hebben tenslotte ook recht op een leefbare wereld. Ik stel voor dat we kiezen 
voor: Minder is meer, minder kwantiteit meer kwaliteit. Laat ons het wat langzamer 
doen. Laat ons zoeken naar levenskwaliteit. Tijd om over te schakelen naar het meten 
van het Bruto Nationaal Geluk. 

'Multinationals zijn de wet gaan dicteren. We moeten een onmenselijk systeem terug 
vermenselijken” 
Bram Mahieu, kernlid van Vlinks 

We moeten pleiten bij onze politici, vakbonden en patroons voor een verschuiving van 
“harder werken” naar “slimmer werken”. Niet langer focussen op materiële 
welvaartsverbetering (meer consumeren) maar op een duurzaam (met respect voor de 
natuur) welzijnsperspectief (met goesting werken). Maar we moeten ook tonen dat we 
hieraan willen meewerken. Daarom stel ik een maatregel voor die op vrijwillige basis 
met een gewone meerderheid kan uitgevoerd worden. Vrijwillige maatregelen hebben het 
voordeel dat mensen zich hiermee “vrijwillig” akkoord verklaren. Ze geven daarmee aan 
dat ze willen meewerken aan een andere aanpak. 
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2.7 Zoeken naar een groenere wereld 
Een doorgedreven keuze voor het ecologische is een vorm van sociaal preventief beleid. 
We moeten naar een duurzame wereld. We hebben een duurzame wereld als de mens, het 
milieu en de economie in evenwicht zijn. Het huidige consumptieniveau kunnen we niet 
lang meer volhouden, want we plegen roofbouw op de natuurlijke rijkdommen.  

Het is echter niet zo eenvoudig om consequent duurzaam te zijn. We zullen er toch aan 
moeten beginnen als we onze kinderen en kleinkinderen graag zien. Het zal niet lukken 
met kleinigheden, het zal een grote inspanning van ieder van ons vragen. 

Ons leefmilieu is een belangrijke common die onze aandacht verdient, want de 
gezondheid en het voortbestaan van mens, dier en natuur worden bedreigd. We zijn 
vlijtig bezig onze planeet te vernietigen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat slechte luchtkwaliteit jaarlijks 
verantwoordelijk is voor 7 miljoen doden. Dat wil zeggen dat luchtvervuiling van alle 
milieufactoren de grootste impact heeft op de gezondheid. Een globaal probleem dat we 
op heel veel plaatsen lokaal moeten aanpakken. 

“Hoe meer we de natuur incorporeren in onze steden, hoe meer we het hoofd kunnen 
bieden aan de klimaatverandering.” 
Stefano Boeri, Italiaans Architect 

Sarah De Boeck is directeur bij Perspective.Brussel, het planningsbureau van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De drijfveer van De Boeck blijft echter dezelfde: “Ik vertrek van de 
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vraag hoe ik kan bijdragen tot een economie en een beleid dat minder sociale ongelijkheid 
met zich meebrengen?” 

Een deel van het antwoord moet volgens De Boek gezochten worden in een 
herwaardering van de foundational economy of, naar het Nederlands vertaald, de 
essentiële economie. “De term essentiële economie verwijst naar die sectoren in de 
economie die instaan voor de sociale reproductie. Dat wil zeggen dat het dus gaat om 
basisgoederen en -diensten: huisvesting, watervoorziening, energievoorziening, 
afvalophaling, kinderopvang, onderwijs en dergelijke meer.  

Kenmerkend is dat dit allemaal voorzieningen zijn die op een collectieve manier worden 
georganiseerd. Neem bijvoorbeeld een rioleringsnetwerk. Dat wordt ontworpen en 
aangelegd voor een hele stad, vervolgens worden individuele huizen daarop aangesloten. 
Dat kan ook moeilijk anders. Het zou absurd zijn, mocht ieder individueel huishouden in 
zijn eigen riolering gaan voorzien. Een ander voorbeeld is het openbaar vervoer. Dat kan 
je natuurlijk heel moeilijk individueel of per straat gaan organiseren. Dan werkt dat 
gewoon niet. Je hebt collectieve en lokaal ingebedde infrastructuren nodig om mensen in 
de meest elementaire behoeften te kunnen voorzien.”
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