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In 10 minuten

   Op welke manier ben ik bezig met het verduurzamen van de 
financiële sector en de economie?

  Hoe kan de financiële sector de economie en samenleving 
verduurzamen?

Wat hoop ik in 5 jaar bereikt te hebben? 



Achtergrond

Verleden

 Bedrijfseconomie. 

ING en Amplify Trading.

Persoonlijke ervaring

It's all about money.  

Veel mensen denken dat het onmogelijk is grotere systemen te 
veranderen. 

Nu 

Zzp'er. Schrijven. Lezingen. 



Dogma's van het huidige systeem 
ter discussie stellen:

1. Economische groei

2. Geldcreatie

3. Rente

4. Rendement

Wat doe ik? 



Coördinator Platform DSE

Adviseur Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen

Energetic Cities 2050

Social Trade Organization

Waar doe ik dat? 



Dilemma of Growth 
Groei is onduurzaam <->  Degrowth is onstabiel 

(Jackson, 2010)

 Olieprijzen bovengrens aan economische groei. 
Onzichtbare vuist.

BBP groei werkt niet meer, maar er zijn alternatieven.
 

1. Economische groei



 

1. Economische groei



2. Geldcreatie

Heftige discussie binnen DoPP

Geld = Schuld 

Door commerciële banken

Op grond van het vertrouwen dat de debiteur 
terugbetaalt.



Eigendom

2. Geldcreatie

Crediteur 
(Bank)

Debiteur 
(Particulier/ 

Bedrijf/ Land)

Leningen

Aflossing + Rente
Terugbetaaltijd > tijdsdruk



2. Geldcreatie

Geen controle op hoeveelheid geld en kwalitatieve allocatie.

Staat als verzekering. 

Veel geld uitgegeven om 'vertrouwen' in markten te 
herstellen. 

Niet om concrete problemen op te lossen.



3. Rente

Lening = Hoofdsom + Rente

Banken creëren hoofdsommen, niet de rente. 

Er is nooit genoeg geld om alle hoofdsommen en rente te betalen.

In het geval van degrowth en geen systeemwijziging > constant crisis.



3. Rente

STRO implementeert systemen met lage of zelfs 0-
rente.  

Het is mogelijk geldsystemen te ontwerpen voor 
specifieke problemen.



4. Rendement - Day trading



Speculeren: E-mini S&P 500

Op een Oostenrijkse Alp 
handelen 2 Nederlanders 
voor een UK based company  
op de beurs in NY.

De wereld biedt veel 
mogelijkheden... 



The Market is Never Wrong!!



Speculeren: E-mini S&P 500

Wel rendement, 
maar toegevoegde 
waarde?

Often



Door te investeren:

In het delen in de opbrengsten van een 
winstgevende onderneming/ Waarde 

toevoegen.

En niet in het profiteren van een verwachte 
waardestijging.

Geld niet gebruiken als speculatiemiddel.

Hoe kan de financiële sector bijdragen?



Geldcreatie:

Voor de transitie/ innovatie.

Niet voor consumptie en bestaande activa.

Hoe kan de financiële sector bijdragen?



Alternatieve waardesystemen ontwikkelen.

Een stabiel financieel systeem is een
publiek goed.

Hoe kan de financiële sector bijdragen?



Doel over 5 – 10 jaar

Duurzame en Solidaire Economie

6 Basisprincipes:
• Objectieve schaarste (beperkte natuurlijke hulpbronnen)

• Mens- en natuurwaarden primair (niet financiële waarden)
• Principe van duurzaamheid (Sustainable Development)

• Principe van solidariteit (Ubuntu)
• Principe van “enough” (Fair Earth Share) 

• Rijkdom ≠ materiële welvaart



Dank voor uw aandacht

Vragen?

Platform Duurzame en Solidaire Economie
www.platformdse.org

mvdlinden@platformdse.org

http://www.platformdse.org/
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