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Ook voor Our New Economy was 2020 geen gemakkelijk
jaar. Door COVID-19 moesten we vrijwel alle voorgenomen
activiteiten drastisch herzien. Fysieke bijeenkomsten en
trainingen behoorden immers niet tot de mogelijkheden. Met
een klein team en een beperkt budget was het niet altijd
eenvoudig om op korte termijn alles om te vormen naar online
varianten.
Desondanks kunnen we terugkijken op een jaar waarin
zichtbaarheid en herkenbaarheid van Our New Economy is
gegroeid. We waren afgelopen jaar meer zichtbaar dan
voorgaande jaren: bij events, als spreker of als (mede-)
organisator en zelf in de kranten en online nieuwspagina’s.
We verwachten dat deze groei zich in 2021 voortzet.

Martijn van der Linden
Voorzitter
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Our New Economy (ONE) staat voor een economie die goede levens voor alle mensen binnen de
ecologische grenzen van de Aarde realiseert. Om dit te bereiken werkt ONE met denkers en doeners
aan theorieën die aantonen dat het echt anders kan en we vertalen die theorie naar de praktijk. Zo
kan iedereen meedoen en een bijdrage leveren aan het verduurzamen en inclusiever maken van de
economie.

Van onderop kunnen we samen
verandering aanjagen. Veel burgers werken
al in hun (directe) omgeving aan
verduurzaming of sociale projecten. ONE
ondersteunt hen met kennis over de Nieuwe
Economie.

Scholieren en studenten zijn de
economische actoren van de toekomst.
ONE helpt docenten in het onderwijs - van
basisschool tot universiteit - om het
economie onderwijs aan te laten sluiten op
de 21ste eeuw.

De overheid maakt en voert beleid uit.
Volksvertegenwoordigers en ambtenaren
staan daarmee vooraan om de
noodzakelijke transitie naar een Nieuwe
Economie vorm te geven.
Wij helpen hen het beleid te veranderen.

Bij ONE nemen we onderzoek serieus.
Onze Fellows werken vanuit hun eigen
organisaties samen aan de Nieuwe
Economie. Ze onderzoeken, publiceren en
ontwikkelen praktijktoepassingen en
lesmaterialen. Deze materialen maken we
weer geschikt voor onderwijs of training.
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We zien een globale economie die voorziet in goede levens voor iedereen binnen de
ecologische grenzen van de Aarde, voor huidige en toekomstige generaties.

Het inspireren, verbinden en positief beïnvloeden van belangrijke actoren in het onderwijs, de
overheid, het bedrijfsleven en het brede publiek tot het transformeren van hun praktijken opdat
deze zullen bijdragen aan een solidaire en duurzame economie.

In 2020 hebben we nader uitgewerkt wat we bij ONE verstaan onder ‘Nieuw Economisch denken’.

Een uitgebreide toelichting staat op de website onder de titel Wat is Nieuwe Economie?

ONE is een professionele, onafhankelijke, toegankelijke en betaalbare dienstverlener en
kenniscentrum zonder winstoogmerk.
We verbinden professionals in wetenschap en praktijk om vanuit onze missie kennis en experimenten
te delen en gezamenlijk veranderingen in het economisch denken en handelen aan te jagen. We doen
dit door toepasbare kennis en tools te ontwikkelen en te verspreiden.
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In 2020 hebben we onze Theory of Change1 vastgelegd. Per doelgroep is deze hier samengevat.

Een Nieuwe Economie vraagt kennis en inzicht, maar ook een handelingsperspectief. Start met het
aanreiken van hulpmiddelen om steviger in het gesprek te staan en lever voorbeelden die inspireren.
Strategie: Geeft mensen instrumenten, zoals bruikbare argumenten, om het gesprek in de eigen
omgeving aan te gaan en mensen mee te nemen in de transitie. Laat zien wat er op dit moment al
gebeurt in de transitie naar een Nieuwe Economie. Neem mensen op in de beweging van de
Wellbeing Economy Alliance die we vanuit ONE in Nederland helpen opzetten.

Het veranderen van het denken over economie start met kennisontwikkeling en kennisoverdracht in
het onderwijs en onderzoek.
Strategie: Start op basis van huidige interesse bij hoger onderwijs en universiteiten. Deze
ontwikkeling creëert toenemende vraag in primair en voortgezet onderwijs. Hierdoor reiken we nieuwe
economische denkbeelden aan van de toekomstige generatie. Voor Onderwijs en Beleid hebben we
de Theory of Change nog visueel uitgewerkt (zie appendix pagina 26).

Verander het economisch beleid en je verandert de maatschappij. Start met het aanreiken van nieuwe
economische kennis en inzichten aan beleidsmakers en uitvoerders.
Strategie: Politici en ambtenaren hebben – zeker op lokaal niveau, binnen gemeenten – weinig tijd en
middelen om zich te ontwikkelen in nieuwe economische inzichten. Door aanboden te creëren en dit
goed toegankelijk te maken, versnellen we de transitie.

Er is veel kennis en onderzoek rondom thema’s als pluriform economieonderwijs, circulaire economie,
brede welvaart en welzijn op alle onderliggende facetten zoals werk, wonen, veiligheid, productie,
democratie, etc. Het verbinden van onderzoekers, onderwijs en praktijk leidt tot kruisbestuiving die de
transitie versnelt.
Strategie: Organiseer bijeenkomsten rondom thema’s of onderwerpen. Tevens ontwikkelen we een
laagdrempelig platform waar projecten, publicaties en praktijkonderzoek gedeeld kan worden.

In 2020 hebben we met het bestuur en het team een Roadmap opgesteld. We gaan eerst focussen op
meer impact door het leveren van een aantal herkenbare producten voor onze doelgroepen.
1. Voor actieve burgers ontwikkelden we een nieuwe website van De Grote Transitie. Hier geven
we bezoekers kennis en inzicht om in actie te komen. Ook staan hier andere organisaties
genoemd die actief zijn op een of meerdere thema’s van De Grote Transitie.
2. Voor het onderwijs ontwikkelen we lesbrieven Nieuwe Economie, de eerste serie komt
beschikbaar voor het schooljaar 2021-2022. Met het boek Economy Studies – dat in 2021
wordt uitgegeven – focussen we op een brede heroriëntatie van het academische
economieonderwijs. En in het hoger beroepsonderwijs startte we in 2020 een serie workshops
om docenten te inspireren. Deze serie kunnen we in 2021-2022 goed herhalen.
3. Met het Fellowsnetwerk organiseren we bijeenkomsten. Zo verbinden we denkers en doeners
in Nieuwe Economie op gebied van onderwijs, onderzoek en experimenten. In 2021 gaan we
dit verder professionaliseren.

1

Theory of Change beschrijft de strategie hoe een organisatie haar doelen wil bereiken
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De ontwikkelingen van het Nieuw Economisch denken in Nederland gaan op dit moment snel. De
Corona crisis lijkt hierin een factor. Dat houdt ook in dat het niet zinnig is om in detail een aantal jaar
vooruit te plannen.
Nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden ontstaan binnen een jaar. In het oog springend is de
recente ontwikkeling van een Wellbeing Economy Alliance hub Nederland. Dit was aan het begin 2020
niet te voorzien, maar inmiddels lijkt hier een beweging te ontstaan die goed aansluit op onze missie.
De wereld is in beweging en ook de transitie zelf staat niet stil. Toch vinden we het zinvol om een plan
te maken. Daarmee kunnen we sturen en – bij verandering – bijsturen. Ook helpt het ons om
beslissingen te nemen: passen nieuwe ontwikkelingen bij onze missie, kunnen we dit (erbij) doen of
moeten we (dan) iets laten vallen?
Hieronder staat de grafische weergaven van de beoogde ontwikkelingen bij ONE. Hieruit valt te
constateren dat 2020 een jaar is geworden waarin veel producten en diensten zijn voorbereid.
Conceptversies van lesbrieven, trainingsmaterialen, schrijfwerk aan publicaties van Future Market
Consultations en hoofdstukken van het boek van Economy Studies. In 2021 en 2022 kunnen we met
deze producten naar buiten en wordt ONE (nog meer) zichtbaar.
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15 januari: We organiseerden een eerste bijeenkomst voor het Fellowsnetwerk in samenwerking met
Amsterdam Impact. We verkenden hoe we elkaar kunnen versterken en inspireren op het gebied van
de Nieuwe Economie. We deden dat met ruim dertig wetenschappers en experts uit onderwijs,
overheid, kunst, NGO’s en praktijk.

Na 15 januari waren we noodgedwongen overgestapt op digitale bijeenkomsten. Hiervan vonden er in
2020 vier plaats, waarbij de laatste werd verzorgd door twee Fellows van ONE.

17 en 18 januari: De SWR, bestaande uit vooraanstaande Nederlandse sociale wetenschappers, hield
een conferentie over nieuwe ontwikkelingen in de economie. Het programma bestond uit presentaties
van Esther-Mirjam Sent, Bas ter Weel, Karen Maas, Irene van Staveren, Kim Fairley en Jasper
Lukkezen. Sam de Muijncken Joris Tieleman gaven een presentatie over vernieuwing in het economie
onderwijs.

13-16 februari: De internationale non-profit
studentenorganisatie voor duurzaamheid in
bedrijfskundig onderwijs, Oikos, nodigde Sam de
Muijnck en Joris Tieleman uit om een weekendlange
workshop te geven voor het ontwikkelen van ideeën voor
het hervormen van bedrijfskundig onderwijs. Deze
ideeën worden verder ontwikkeld door Oikos en ze
worden vertaald naar onderwijsmateriaal dat gebruikt
kan worden in universiteiten over de hele wereld.

2 maart: De Haagse Hogeschool is actief bezig met het hervormen en verbeteren van haar
economisch en bedrijfskundig onderwijs. Sam de Muijnck en Joris Tieleman (ONE) gaven hier een
workshop over verschillende bouwstenen voor bedrijfskundig onderwijs. Dit is ook onderdeel van hun
in 2021 te publiceren boek Economy Studies.

3 maart: KNAW lezing Economy for the Common Good door Christian Felber, auteur en initiator van
de Economy for the Common Good. Met aansluitend forumdiscussie met Christian Felber, Eric
Buckens, directeur ABN AMRO Social Impact Fund en Sam de Muijnck. De Tinbergenzaal van de
KNAW zat zo goed als vol met ca 200 bezoekers.
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9 maart: De Eigendomsconferentie 2020 is een initiatief van
coöperatie Sleipnir. Het thema van deze conferentie was:
“ondernemingen zijn van zichzelf”. Sleipnir is een groep van
samenwerkende ondernemers die al 35 jaar anders met
eigendom en kapitaal omgaan. ONE was betrokken bij de
organisatie. Een reeks sprekers en workshops, waaronder een
workshop die werd verzorgd door Maarten Nijman.
(https://eigendomsconferentie.nl/)

22-26 juli: Sam de Muijnck en Joris Tieleman waren uitgenodigd
om namens ONE twee workshops te geven op het
internationale Rethinking Economics Festival met meer dan
1.000 deelnemers. De workshops stonden in het teken van
analyseren en verbeteren van programma’s economie en
bedrijfskunde.

4 september: Maarten Nijman en Sam de Muijnk gaven een workshop over Degrowth – Growth op het
AltVisions Festival. Centraal op de vrijdagmiddag stond de vraag of er een alternatief is voor de
kapitalistische economie zoals we die kennen. Veel wetenschappers en activisten vertellen ons dat
wat echt nodig is, ontgroei is. Maar is groei essentieel voor het welzijn van de mens? Deelnemers
gingen in gesprek over hoe zou Degrowth – Growth er in de praktijk uitziet.

5 september. Maarten Nijman gaf samen met Jurgen van der Heijden een workshop over integratie
naast competitie op het We doen het samen! Festival. Een terugkerend festival met bijna 50 online
workshops, de jaarlijkse uitreikingen van Kern met Pit en de Nationale Vrijwilligersprijs, Donatie op
Locatie en het gezellige Buurtplein waar je talloze fondsen en organisaties vindt die jouw initiatief
verder kunnen helpen.

7 september: Lezing over Participatie Inkomen. Met Rebecca Bellochi (stagiair van ONE) en
aansluitend een aantal sprekers uit twee gemeenten die vertelden hoe zij aankijken tegen het
participatie-inkomen. Vervolgens kwamen experts vanuit de wetenschap en belangenbehartiging
namens burgers aan het woord over hun visie op het participatie-inkomen. Het was een goed bezocht
event. Ruim 160 experts van binnen en buiten gemeenten luisterden naar de presentatie en de
aansluitende discussies. (https://www.divosa.nl/agenda/participatie-inkomen-ideaal-voor-nederland-79-2020)

Vanaf 21 september startte bij Pakhuis DeZwijger een
reeks gesprekken in de serie The Future of Capitalism. Het
Future Markets Consultation is een initiatief van een
interdisciplinaire groep onderzoekers van vier Nederlandse
universiteiten. Ze hebben de afgelopen jaren gewerkt aan
het onderzoeksproject ‘What Good Markets Are Good For’.
Als onderdeel hiervan was een reeks gesprekken met topeconomen (Stiglitz, Collier, Pettifor,
Foorohar, Felber, e.v.a.) georganiseerd in samenwerking met SFL. ONE leverde ook meerdere keren
de ‘de jonge economen’ die aan het begin van de gesprekken een introductie gaven op het thema.
Het programma is nog terug te kijken op de site van ONE, hier vind je de video’s bij elkaar.
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Vanaf 18 november startte deze reeks van 8 online bijeenkomsten. Het doel van de workshops was
het bij elkaar brengen en inspireren van leerkrachten, docenten en lectoren zodat we samen stappen
gaan zetten om begrippen van de Nieuwe Economie in het bestaande onderwijs op te nemen. Deze
serie was primair bedoeld voor het hoger onderwijs in Nederland, maar de workshops waren ook goed
te volgen voor geïnteresseerden met een andere achtergrond. Iedere maand op een
woensdagmiddag van 16.00 – 17.30 boden wij een inspirerende workshop. De serie loopt nog door tot
de zomer van 2021. (https://www.ourneweconomy.nl/educatie/universiteit-en-hbo/workshops-hogeronderwijs/)

22 mei en 25 september: lezingen bij De TransitieMotor. De TransitieMotor is
een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een
duurzame samenleving stimuleren of zelfs al voorleven, op allerlei vlakken.
Op 22 mei gaven Maarten Nijman en Sam de Muijnck (ONE) een toelichting
op Nieuwe Economie aan de hand van een online workshop. Naast een
historisch overzicht wat duidelijk het verschil aangeeft tussen oude en
nieuwe structuren en ideeën, namen we aan het einde virtueel afscheid van
de oude economie.
In samenwerking met De TransitieMotor organiseerde ONE mede de inhoud
voor de bijeenkomst op 25 september 2020 waar we de Wellbeing Economy
introduceerde in Nederland. Hiervoor is Katherine Trebeck (virtueel) op
tournee geweest in Nederland. Ze was te gast in de vrijdagmiddag
transitiegesprekken serie. Ook in 2021 zijn nog twee transitie gesprekken gepland die we vanuit ONE
mede organiseren.

28 oktober: 4dejaars studenten van InHolland kregen
een opdracht voor het afleiden van Kritische
Succesfactoren en het formuleren van Kritische
Prestatie Indicatoren. Tijdens deze dag verzorgde
Maarten Nijman een workshop over Nieuwe
Economie.
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Deze publicatie beschrijft innovatieve aanpakken waarbij middelen, stromen of mensen meervoudig
worden ingezet of geïntegreerd voor meerdere doelen. Initiatiefnemers werken in hun dorp of wijk niet
aan één doel, maar aan meerdere doelen en daarbij zetten zij heel handig hun middelen in om die
doelen te bereiken. Zo besparen ze kosten en creëren meer opbrengsten. Zij denken bij elk middel na
welk volgend doel je daarmee ook kunt bereiken. Deze initiatieven laten zich niet leiden door
competitie. Doordat zij elk middel inzetten voor zoveel mogelijk opeenvolgende doelen en daardoor
zoveel mogelijk gebruiken wat waardevol, werken zij volgens het principe van integratie. Deze
publicatie is bedoeld voor allen die met maatschappelijk initiatief werken en zeker voor de
initiatiefnemers en voor actieve bewoners. Mensen die werken voor overheden, bedrijven en
maatschappelijke instellingen kunnen er uiteraard gebruik van maken. Dit laatste geldt ook voor
mensen met interesse in economie en vooral Nieuwe Economie. De publicatie was basis voor een
aantal presentaties, onder andere als workshop bij de kick-off van de Ella Vogelaar Academie.

In dit paper analyseert ONE Fellow Rebecca Belochi waarom regeringen de socialezekerheidsstelsels
helemaal zouden moeten hervormen. Van daaruit introduceert ze het concept van Participatie
Inkomen en een kader voor beleidsmakers om alomvattend beleid op te stellen. Ten slotte presenteert
ze een interpretatie van dit raamwerk om een bruikbare PI-hervorming op te zetten.
Wij, bij Our New Economy, zien het als een veelbelovend instrument om het debat over het
inkomensbeleid te versterken. Het PI kan bestaan naast experimenten zoals het universele
basisinkomen of het creëren van sociale banen die we allemaal steunen – en bijdragen aan een
betere reorganisatie van onze economie en samenleving.
Tijdens een online bijeenkomst die we organiseerden in samenwerking met Movisie en Divosa op 7
september 2020 presenteert Rebecca Belochi haar onderzoek.

Een enquête onder 364 Nederlandse economen opgezet door ONE, het Sustainable Finance Lab
(SFL) en Economisch Statistische Berichten (ESB) laat brede steun zien voor het huidige
steunprogramma. De economen zien hiervoor nog volop budgettaire ruimte. Zo denkt twee derde dat
de overheidsschuld nog probleemloos kan verdubbelen. Wel vindt een grote meerderheid van de
economen dat ook geïnvesteerd moet worden in nieuwe werkgelegenheid. Daarbij geven zij de
voorkeur aan investeren in banen die bijdragen aan verduurzaming van de economie en sociale
gelijkheid. Een inventarisatie van ONE en het SFL laat zien dat dat op de korte termijn het beste kan
via een betaald omscholingsprogramma richting groene banen, door te investeren in openbaar
vervoer, in groen in de stad, de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en fietsinfrastructuur.
De publicatie is breed opgepikt door de landelijke media. Van NU.nl tot het Financieel Dagblad is het
onderzoek besproken. Dit heeft ook bijgedragen aan een toename van bezoekers aan de website van
ONE in deze periode.
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In 2020 heeft in dit project een wisseling plaatsgevonden. Tot juni stond dit project beschreven als
“ontwikkelen donutlesbrieven”. Dat project is in 2018 opgestart en had door verschillende oorzaken
onvoldoende voortgang. Nog steeds vinden we het concept van de Donuteconomie een interessant
gegeven voor lesbrieven in het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd staat de ontwikkeling niet stil en
komen er ook nieuwe en belangwekkende publicaties of Waarde, Welzijnseconomie en Beyond GDP.
Hierdoor ontstond het beeld dat we breder moesten kijken dan de Donut. Bovendien hebben we
halverwege 2020 afscheid moeten nemen van onze collega Esther Somers.
In september 2020 is een nieuwe collega aangetrokken (Julika Frome) en zijn we vervolgens een
samenwerkingsverband aangegaan met Day For Change. Deze stichting werkt al jaren succesvol aan
het ontwikkelen van onderwijsmaterialen. In oktober is met een groep experts een kick-off
georganiseerd waarbij de onderwerpen van een serie van 5 te ontwikkelen lesbrieven zijn vastgesteld.

Eind december is de eerste conceptlesbrief opgeleverd voor onderbouw havo/vwo over het onderwerp
‘waarde’. Deze lesbrief wordt in de eerste weken van 2021 als pilot op ongeveer 15 scholen
geëvalueerd. Intussen wordt een start gemaakt met de volgende lesbrieven over circulaire economie
en over groei en indicatoren. De onderwerpen van de overige twee lesbrieven stellen we daarna
definitief vast en de gehele serie kan in het schooljaar 2021-2022 worden gebruikt in het onderwijs.

Als onderdeel van de Future Markets Consultation geleidt door voormalig minister-president Jan-Peter
Balkenende en professor Govert Buijs hebben Sam de Muijnck (voorzitter, ONE), Elisa Terragno
Bogliaccini (ONE) en Jim R. Surie (SFL) gewerkt als Think Tank of Young Economists. Het project is
een samenwerking van ONE, Sustainable Finance Lab (SFL) & Moral Markets en wordt gefinancierd
door de Goldschmeding Foundation en Templeton World. Het doel van het project is om nieuwe
ideeën te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden over hoe de Europese economie eruit zou moeten
zien. De Jonge Economen Denktank droeg bij aan de interview serie the Future of Capitalism en
schreef de volgende drie rapporten:
-

Investeren in groene en sociale werkgelegenheid (zie publicaties)
Towards the Wellbeing Economy: Implications for Public, Environmental and Financial Policy
(publicatiedatum 12 april 2021)
Renewing the welfare state: The right mix of ensuring jobs, income and services
(publicatiedatum 29 april 2021)

12

In 2020 hebben Sam de Muijnck en Joris Tieleman het boek Economy Studies – A New Vision for
Economics Education verder ontwikkeld. Er is in 2020 ook een website gelanceerd:
https://www.economystudies.com/. Vanuit deze website wordt ook regelmatig een nieuwsbrief
verstuurd aan een internationaal publiek. Als onderdeel van het schrijfproces geven Sam en Joris
presentaties en workshops over de ideeën aan docenten en studenten over de hele wereld. Sam en
Joris zijn in contact met 156 economen, waaronder internationaal vooraanstaande economen als
Thomas Piketty, over de ideeën en teksten in het boek. Hun werk heeft anderen, zoals de
internationale studenten beweging Oikos en de Haagse Hogeschool, geïnspireerd om op een
vergelijkbare wijze bedrijfskundig onderwijs te hervormen en hierbij zijn de auteurs actief betrokken.
Economy Studies Expert Training November
2020: In samenwerking met de internationale
studentenbeweging Rethinking Economics,
hielden Sam de Muijnck en Joris Tieleman vier
online workshops voor een groep van veertig
studenten uit de hele wereld, van India en Peru
naar Duitsland en Peru. De deelnemers maakte
kennis met ideeën uit het boek Economy
Studies en behulpmiddelen voor het ontwerpen
en hervormen van economie vakken en
opleidingen.

De Grote Transitie (DGT) is in 2013 gestart als manifest van tien punten. Dit manifest is vervolgens
vertaald naar de website De Grote Transitie. In 2019 en 2020 was dit voor ONE nog het primaire
communicatiekanaal (website, nieuwsbrief, facebook, twitter). Behalve de mogelijkheid om zicht te
abonneren op een nieuwsbrief, zijn er op de website geen duidelijke suggesties wat de bezoekers
zouden kunnen gaan doen (individueel, of in samenwerking met ONE). In 2019 is besloten de
websites en de communicatiekanalen te herontwerpen.
Twee belangrijke uitgangspunten hierbij:
1. De bezoeker van de websites staat
centraal. De site van DGT is een
Manifest. De site van ONE is bedoeld
om workshops, lesbrieven etc. aan te
bieden.
2. Interactie met de bezoekers vindt vooral
plaats op de website van ONE. Dat
heeft ook gevolgen voor de
communicatiekanalen via Social Media.
De site is in april 2020 opgeleverd, waarbij ook
de interactieve onderdelen zijn gestart.
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In 2017 zijn we met ONE live gegaan en daarbij
hoorde uiteraard ook een professionele
website. De reorganisatie in 2020 van een
organisatie in drie pilaren naar een
projectorganisatie maakte dat de indeling van
de website niet meer goed paste. Ook vanuit
communicatie oogpunt was er veel verbetering
mogelijk. De oude site was gericht op zenden
van informatie en sloot onvoldoende aan bij de
behoefte van alle bezoekers. Vanaf de zomer is
hard gewerkt aan herontwikkeling van de
structuur en de look & feel.
Op 1 december 2020 ging de nieuwe website
live. Het is nog te vroeg om een verwachte
trendontwikkeling van bezoekersaantallen te
kunnen bevestigen.
Wel zien we nu al de volgende voordelen
1. We kunnen inschrijvingen op nieuwsbrieven nu eenvoudiger ondersteunen
2. De verschillende doelgroepen kunnen sneller relevante informatie vinden
3. De look & feel is ook doorgetrokken in alle communicatie, waardoor de herkenbaarheid groter
is geworden.

Het project Participatie Inkomen is in 2020 afgerond met een publicatie van Rebecca Belochi (zie
publicaties). Rondom deze publicatie is ook een event georganiseerd (zie events). Er is op dit moment
geen voornemen om op dit specifieke onderwerp verder te ontwikkelen. Rebecca is op dit moment ook
bezig met haar master en andere activiteiten en kan zelf geen vervolg geven aan dit project.

Dit project heeft last gehad van (de maatregelen rondom) corona. Na de kick-off in januari 2020 met
zo’n 35 deelnemers, is een vervolgsessie gepland in maart. Deze sessie is omgezet naar een digitale
bijeenkomst. In de eerste helft van 2020 hebben we moeten constateren van meerdere
geïnteresseerden te weinig ruimte in de agenda konden maken om bijeenkomsten bij te wonen.

Fellows van ONE zijn mensen die onze missie onderschrijven. Fellows werken vanaf hun eigen
plek, organisatie of bedrijf. Via ONE maken zij hun ideeën, papers, praktijken (en praktische
vragen), lesmateriaal etc. openbaar en zoeken ze meerwaarde in de samenwerking. Je kunt
Fellow worden als je beroepsmatig bezig bent met thema’s die bij onze missie passen en wilt
bijdragen aan de missie van ONE. We richten ons op (jonge) professionals die bereid zijn tot het
schrijven van blogs, inhoudelijk organiseren van netwerk events, labs, lesbrieven, praktijkcases,
exploratief onderzoek en het geven van masterclasses.
De samenwerking van Fellows kan per thema, of per project plaatsvinden. De thema’s daarbij zijn
bijvoorbeeld Onderwijs – hieruit is de workshopserie in het hoger onderwijs ontstaan, praktijk, werk,
politiek, commons/eigendom, cultuur en meervoudige waardecreatie.
Op de website van ONE vind je inmiddels 16 fellows. In 2021 willen we focussen op inhoudelijke
verdieping en niet zozeer op groei van dit aantal.

14

ONE is in 2020 actief geweest op de websites van ourneweconomy.nl en degrotetransitie.nl. Ook
is de website van het Alternative Finance Festival, alternativefinancefestival.org nog steeds live.
Deze site gaan we in 2021 afbouwen. Naast de websites maken we gebruik van een Facebookpagina,
er zijn Vimeo- en YouTube kanalen en maken we gebruik van Twitter (De Grote Transitie). In 2019
ontwikkelden we de communicatiestrategie en een communicatiematrix, waarbij doelgroepen en
informatiebehoefte in kaart zijn gebracht. Er is in 2020 een nieuwe website voor De Grote Transitie en
ONE opgeleverd, waarmee we onze achterban in staat stellen meer actief betrokken te zijn bij ONE.
Op gebied van Online Video is in 2020 geen nieuw materiaal geplaatst.

Bij de bezoekersaantallen kan geen goede vergelijking tussen 2020 en 2019 worden gemaakt.
Enerzijds door missende data vanwege een hack (zie verder) en de verhuizing, anderzijds doordat er
via andere statistieken aantallen worden gemeten. We werken sinds juli 2020 met Mamoto (opvolger
van Piwik) dat nauwkeuriger aantallen meet dan de wordpress statistieken.

http://www.degrotetransitie.nl/

De Grote Transitie is in cijfers onze best bezochte site. Deze trend hangt uiteraard samen met het
aantal berichten dat hier wordt geplaatst.

https://www.ourneweconomy.nl/

15

De site van Our New Economy had in 2019 een bezoekersaantal van 16.079 unieke bezoekers.

https://alternativefinancefestival.org/
De site van het Alternative Finance Festival had in 2019 nog een hoog bezoekersaantal van 20.167
unieke bezoekers. In 2020 is dit sterk teruggelopen en we gaan deze site niet continueren. Dat
reduceert ook de inspanningen om dit domein te onderhouden en bespaart de kosten van hosting.

Medio april 2020 kwamen we helaas in de problemen. Onze server was door hackers geïnfecteerd
met codes die hen in staat stelden om vanuit de daar ondergebrachte domeinen spam mails te
versturen. We gaan ervan uit dat het geen gerichte aanval op onze websites was, maar het heeft wel
aanzienlijke impact gehad:
−
−

Het opschonen van de server kostte ons tijd, waarbij onze vindbaarheid laag was. Bovendien
waren hier kosten aan verbonden.
Door het versturen van grote aantallen spam vanuit onze domeinen, wordt onze mail na deze
periode nog lange tijd aangemerkt als spam bij veel mailontvangers.

Door beperkte ondersteuning van onze hosting partij hebben we in mei besloten om onze domeinen te
verhuizen naar een aanbieder met een complete dienstverlening van hosting en beheer. Door de
verhuizing is onze mail weer betrouwbaar en zijn alle problemen achter de rug. We hebben nog wel
een trendbreuk in de meting van bezoekersaantallen.

https://www.facebook.com/DeGroteTransitie/
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Het aantal volgers op de facebook pagina’s van De Grote Transitie is over 2020 vrij constant
gebleven: rond de 2100 volgers. Het aantal vind-ik-leuks van de facebook berichten is in 2020 nog
verder gestegen na de stijging over 2019. In de tweede helft van 2020 is het aan het afnemen. De
logische verklaring hiervoor is dat er minder berichten op facebook zijn geplaatst in deze periode.

Het twitteraccount dat we in 2020 regelmatige gebruikte is @degrotetrans. Statistieken hiervan
worden tot op heden niet (betrouwbaar) verzameld. Vanaf 2021 gaan we werken met de social media
tool Buffer. Hieruit kunnen we ook meer statistieken halen.

De Linked In pagina van ONE is na de zomer
actiever beheerd door Maarten Nijman. We zijn in
ons netwerk actief mensen gaan uitnodigen om de
pagina te gaan volgen. Dit heeft direct geleid tot
meer bezoekers. Ook zijn er met grotere regelmaat
berichten geplaatst over event en publicaties van
ONE. Deze berichten worden door de volgens van
de pagina ook weer gedeeld met het eigen netwerk.

In 2020 hebben de nieuwsbrieven geprofessionaliseerd en we zijn gestart met een betaald Mailchimpaccount. Vanuit dit account beheerden we in 2020 drie groepen nieuwsbrieflezers.
De nieuwsbrief van De Grote Transitie betreft nog
de grootste groep lezers. De nieuwsbrief is in 2020
gegroeid van 1678 naar 1801 lezers (1705 actief).
In vergelijking met de sector (NGO’s) is het
percentage geopende nieuwsbrieven nog steeds
zeer hoog.
Nu we een gestart zijn met een communicatieplan
en de nieuwe indeling van de website van De Grote
Transitie live is, hebben we meer nieuwsbrieven
verstuurd in 2020 (circa 1 per maand).
Naast De Grote Transitie is er nu ook een
nieuwsbrief vanuit Our New Economy. Met de
organisatie van de workshopserie voor het hoger
onderwijs en ook door de upgrade van de website
van Our New Economy in december zien we daar
een positieve ontwikkeling van het aantal
inschrijvingen. Op de website van ONE wordt op
verschillende manieren een inschrijving voor deze
nieuwsbrief aangeboden. Men kan daarbij zelf
kiezen voor verschillende interessegebieden. De
doelgroep van deze nieuwsbrief is de professional (economie, onderwijs, bestuur, fellows) en de
geïnteresseerde (actieve) burger. In dit laatste zit een grote overlap met de nieuwsbrief voor De Grote
Transitie. En daarom gaan we in 2021 dat label omzetten naar Our New Economy. Zodoende creëren
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we meer eenduidigheid in onze communicatie. De eerste nieuwsbrief is in maart verstuurd aan alle
Fellows en geïnteresseerden in dat netwerk
Tot slot is er nog een aparte doelgroep: Economy
Studies. In 2020 is hier een klein aantal
nieuwsbrieven verstuurd rondom Economy Studies.
Deze nieuwsbrieven worden geschreven in het
Engels. Deze groep kan verder uitgroeien naar een
internationaal communicatiekanaal vanuit ONE. Dat
is interessant voor (internationale)
samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld met RE:NL.
Maar ook voor (internationale) financiering van
projecten.
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Our New Economy werkte afgelopen jaren op basis van donaties. In 2020 vond de laatste donatie
plaats van de hoofddonateur van ONE. Vanaf 2021 moet meer gekeken worden naar de andere
bronnen van de financiering. Hiervoor kijken we naar een combinatie van vier financieringsbronnen:

We gaan op zoek naar een goede financiering van de doorlopende activiteiten van ONE (web,
administratie, projectgovernance en verantwoording). Bij de huidige omvang van de organisatie
bedraagt dit 20.000,-. In 2020 zijn we in samenwerking met Offspring een traject gestart om op
strategisch niveau te gaan werken aan een behoeftebepaling fondsenwerving. Dit traject bestaat uit
een researchronde naar financieringsmogelijkheden en leidt tot een voorstel van mogelijke
financiering van de activiteiten van ONE en aanbevelingen van vervolgacties.

De nieuw te starten projecten draaien op eigen financiering. Dit kan bijvoorbeeld (in door
samenwerking met andere partijen) subsidie of andere fondsen aan te vragen. De projecten
Investeren in de Toekomst en het Fellows netwerk maken al gebruik van projectfinanciering.

Dit samenwerkingsproject met VU Amsterdam, Sustainable Finance Lab en Goldschmeding
Foundation is voor 24.000,- gefinancierd door de Goldschmeding Foundation. Er zijn 10 events in
samenwerking met Pakhuis DeZwijger georganiseerd; hier is ONE goed herkenbaar in beeld geweest,
maar hebben we niet hoeven bijdragen in de kosten.

Vanuit het Fellowsproject is het idee ontstaan om een serie workshop te verzorgen in het hoger
onderwijs. Voor het organiseren en opzetten van deze serie wordt door onze samenwerkingspartner
Het Groene Brein gefinancierd voor 5.000,-.
Daarnaast heeft Amsterdam Impact, onderdeel van de gemeente Amsterdam de eerste bijeenkomst
volledig gefaciliteerd, inclusief borrel. Naar schatting zou ONE hier anders circa 500,- aan hebben
uitgegeven.

Rondom de publicatie van de paper van Rebecca Belochi is op 7 september een uitgebreid online
event georganiseerd met verschillende sprekers. De organisatie van die dag is hoofdzakelijk in
handen geweest van Movisie en Divosa. Ook hier is de paper van ONE als centraal thema besproken,
maar hebben we niet hoeven bijdragen in de kosten voor organisatie of promotie.

In 2020 heeft onze hoofddonateur 100.000,- overgeboekt. Zoals vermeld, is dit de laatste donatie die
we van deze donateur ontvangen. Op de website en in de nieuwsbrieven was informatie over donaties
afgelopen jaren niet goed geplaatst. Dit is in de loop van 2020 aangepast, ook zijn we – met succes –
in de nieuwsbrieven gaan melden dat mensen kunnen doneren. In 2020 hebben we uit donaties in
totaal 1.115,- ontvangen.

Voor een deel van onze producten kunnen we een vergoeding vragen. In 2020 zijn we gestart met het
ontwikkelen van lesbrieven. Dit is een product dat tegen betaling kan worden afgenomen. Dit geldt
ook voor andere diensten, bijvoorbeeld voor het geven van workshops en lezingen. We moeten in
achteraf wel constateren dat het organiseren van workshops en events voor ONE niet snel om te
schakelen was naar betaalde bijeenkomsten. Voor het geven van workshops is ook 400,- gefactureerd
(presentatie bij InHolland en voor de eigendomsconferentie).
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Per 1 maart 2020 hebben we de organisatiestructuur veranderd, in lijn met de professionalisering van
ONE die dat jaar ook is ingezet.

Directeur Maarten Nijman (1971) studeerde in 1996 af in de Sociaal Wetenschappelijke Informatica
aan de UvA. Na een carrière van 15 jaar in Finance en Banking heeft Maarten in 2010 zijn baan
opgezegd. Nu adviseert en doceert hij nog deeltijds Lean Six Sigma. Hij is lid van platform DSE,
trekker van het Transition Towns initiatief in zijn woonplaats Castricum en bestuurslid van Transitie
Nederland. Daarnaast is hij actief in de band All You Can Eat.
Hoofdeconoom Sam de Muijnck (1996) is in 2020 afgestudeerd op een interdisciplinaire
onderzoeksmaster Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Sam publiceert over nieuwe
economie en welke investeringen overheden het beste kunnen doen vanuit een duurzaam perspectief.
Hij is ook breakdance docent en hip-hop artiest en was hij voorzitter van Rethinking Economics NL.
Projectleider onderwijs Julika Frome (1999) studeert International Economics and Business aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is in september 2020 bij ONE gekomen als projectleider
onderwijs en werkt onder andere aan de Lesbrieven Nieuwe Economie. Ook is ze actief bij Rethinking
Economics NL, waar ze de Rethinking Podcast host. Verder doet ze de sociale media van RE:NL en is
ze begonnen met haar eigen bedrijf, Vision J, als zichtbaarheidsstrateeg. Zo helpt ze organisaties en
goede ideeën om online zichtbaar te worden!
Projectleider overheid Danny Verdonk (1981) is ondernemer circulaire ICT. Verandering vormgeven
is wat hij dagelijks doet. Als duurzaam professional en initiatiefnemer van sociale initiatieven in de
regio zet hij zich volledig in voor onze toekomst met het oog op circulaire economie, innovatie,
ondernemerschap en smart-city.
Onderzoeker Joris Tieleman (1987) studeerde Economie en Sociale Geografie aan de universiteiten
UvA en VU, en promoveerde in 2020 op een proefschrift over de groei van Ghanese steden aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Joris richtte in 2014 met enkele medestudenten de Nederlandse tak
van Rethinking Economics op, met het doel het universitaire economie-onderwijs te hervormen.
Momenteel werkt Joris met Sam aan het boek Economy Studies: een beter voorstel voor ons
economie-curriculum. Joris is daarnaast journalist bij de Volkskrant
Onderzoeker Elisa Terragno Bogliaccini (1993) studeerde International Development Studies en is
onderzoeker bij Our New Economy en Sustainable Finance Lab. Elisa was ook voorzitter van
Rethinking Economics en werkt mee aan het project Investeren in de Toekomst.
Stage onderzoeker Rebecca Belochi studeerde economics and business aan de Universiteit van
Amsterdam en doet inmiddels haar Master International Social and Public Policy aan de LSE.

Voorzitter Martijn Jeroen van der Linden (1980) is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en
promovendus aan de TU Delft (afdeling van Economics of Technology and Innovation). Daarnaast is
hij momenteel voorzitter van Ons Geld en penningmeester bij Casco Art Institute. Eerder was Martijn
onderzoeker op het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation, coördinator van het
Platform Duurzame en Solidaire Economie en had hij verschillende functies binnen ING. Hij studeerde
Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg.
Bestuurslid Charlotte van Dixhoorn (1989) werkt als Project Leader bij Artis. Daarvoor werkte ze bij
McKinsey & Company. Charlotte studeerde Sustainable Development en International Business &
Economics aan de Universiteit Utrecht, en deed in opdracht van het Sustainable Finance Lab
onderzoek naar ‘Full Reserve Banking’.
Secretaris Sam de Muijnck (ad interim), met ingang van 2021 wordt hij opgevolgd door Peter Mulder.
Penningmeester Sjaak Beinaert (1956) is eigenaar van administratiekantoor Buro Bilan. Dit is een
allround administratiekantoor dat werkt vanuit hartje Tilburg. De klantenkring van Buro Bilan is divers:
starters, creatieve bedrijven, muziekpodia en stichtingen.
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Met ingang van april 2020 is ONE projectmatig gaan werken en is Maarten Nijman als directeur
gestart als eindverantwoordelijke voor de realisatie van alle projecten en operationele activiteiten van
ONE. De onderlinge afstemming vindt plaats door middel van wekelijks teamoverleg. De projectleiders
worden gecoacht in het behalen van projectresultaten en leggen projectvoortgang structureel en
regelmatig vast. De directeur kan ook in de rol van projectleider projecten realiseren. Waar nodig
maken we gebruik van externe expertise, zoals de onderwijsprofessionals van Day for Change.

Our New Economy werkt met ZZP’ers. Zij ontvangen in 2020 een uurtarief van 38 euro per uur, dit is
inclusief BTW. We zijn voornemens deze uurtarieven in 2021 te herzien omdat er een onwenselijk
grote discrepantie ontstaat tussen de uurtarieven van medewerkers van ONE en de medewerkers van
de organisaties waarmee we samenwerken. Bovendien wordt het lastig om duurzaam goede
medewerkers aan ONE te kunnen verbinden als we werken met dit ZZP-tarief. Tot slot vindt ONE dat
het geboden tarief alle medewerkers in staat moet stellen te sparen voor pensioen en te verzekeren
tegen arbeidsongeschiktheid.
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Voor de projecten van ONE in 2020 maken we hieronder transparant wat we bij aanvang van 2020
aan budget hebben gereserveerd en wat we aan inkomsten voorzien hebben. Vervolgens leggen we
daar de werkelijke inkomsten en uitgaven naast en komen zo per project tot een resultaat over 2020.
Er zijn in 2020 een paar grotere verschillen tussen de geraamde en werkelijke situatie. Per project is
daarover een korte toelichting opgenomen.

Projectleider
Korte omschrijving

Projectkosten begroot
Inkomsten begroot
Inkomsten werkelijk
Uitgaven werkelijk 2020
Naar begroting 2021

Maarten Nijman
Het project Lesbrieven Nieuwe Economie is in de tweede helft van
2020 in herziene vorm gestart. De projectkosten zijn grotendeels
bedoeld voor 2021. De facturen betreffen werkzaamheden door Day
for Change, onze partner in het ontwikkelen van de vijf lesbrieven
voor het voortgezet onderwijs.
€ 59.500,00
€ 5.000,00
€€ 10.706,00
€ 48.794,00

Medio 2020 is het projectteam van samenstelling veranderd. Ook is in overleg met het bestuur de
focus verlegt van Donut-lesbrieven naar een bredere focus: lesbrieven Nieuwe Economie. Er is in
2020 een samenwerkingspartner aangetrokken: Day for Change. Deze samenwerking loopt door in
2021. In 2021 zal het grootste deel van het budget gebruikt worden.

Projectleider
Korte omschrijving
Projectkosten begroot
Inkomsten begroot
Inkomsten werkelijk
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Maarten Nijman
Vergroten van Impact door mensen op te leiden om trainingen,
workshops en presentaties NE te kunnen geven.
€ 8.372,00
€ 3.000,00
€€ 38,00
€ 8.334,00

Vanwege COVID-19 is besloten medio 2020 dit project om te gaan vormen naar online cursussen. Er
was onvoldoende kennis en mensen beschikbaar om dit gelijk uit te voeren en de ontwikkeling is eind
2020 pas opgestart en doorgeschoven naar 2021.

Projectleider
Korte omschrijving
Projectkosten begroot
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Maarten Nijman
Verder ontwikkelen van de website DGT. Site wordt gevuld met
verwijzingen naar NGO's en ONE.
€ 10.000,00
€ 9.520,45
€ 479,55

De nieuwe website trekt wel goede aantallen bezoekers, deze gaan we in 2021 richting de website
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van ONE verleiden. Het onderhouden van twee platformen is (2 keer zo) kostbaar en we zien in de
loop van het jaar dat het hebben van twee websites onvoldoende meerwaarde oplevert. In de praktijk
komt er weinig input van verbonden partijen en vergt het een actieve coördinatie om actuele content
op de website te krijgen. We gaan focussen op één website om onze missie te realiseren.

Projectleider
Korte omschrijving

Projectkosten begroot
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Maarten Nijman
De website van ONE gaat na 2020 ons centrale punt worden voor alle
communicatie en producten/diensten op het gebied van Nieuwe
Economisch denken. De bezoeker kan hier informatie vinden, product
afnemen (zoals lespakketten), ambassadeur worden, etc. De site is
ingericht in meerdere doelgroepen: onderwijs, beleid, (actieve) burgers
en onze Fellows. Facturen betreffen design en techniek van de
website.
€ 22.000,00
€ 6.630,90
€ 15.369,10

Dit is de nieuwe website waarop we gaan focussen om onze missie te realiseren.

Projectleider
Korte omschrijving

Projectkosten begroot
Inkomsten begroot
Inkomsten werkelijk
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Maarten Nijman
Het opzetten van een Fellowsnetwerk met doeners en denkers uit
onderzoek, onderwijs en praktijk. De meeste kosten zitten in de serie
workshops voor het hoger onderwijs.
€ 4.200,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.734,50
€ 6.465,50

Er is in 2020 een minder uitgegeven aan bijeenkomsten en projecten van Fellows dan begroot. Dit
heeft alles te maken met de situatie rondom Corona: live bijeenkomsten waren niet mogelijk.

Projectleider
Korte omschrijving

Sam de Muijnck
Schrijven van curriculumvoorstel voor academisch onderwijs
economie.
€ 7.000,00
€ 31.892,00
€€ 39.893,60
€ -32.893,60

Projectkosten begroot
Inkomsten begroot
Inkomsten werkelijk
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Het schrijven van een boek voor het hervormen van het economie curriculum is een omvangrijker
project dan bij aanvang ingeschat. Om zowel de abstracte ideeën als concrete toepassingen goed uit
te werken is meer tijd nodig. Daarnaast hebben 156 economen, waaronder internationaal
vooraanstaande economen als Thomas Piketty, feedback gegeven op het boek en het verwerken
hiervan duurde langer dan gepland. Dit maakt niet alleen het boek inhoudelijk beter maar draagt ook
bij aan de succesvolle verspreiding van de ideeën.
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Projectleider
Korte omschrijving
Projectkosten begroot
Inkomsten begroot
Inkomsten werkelijk
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Sam de Muijnck
Diepgaande analyse van benodigde investeringen voor een betere
toekomst in Post-Corona Nederland door jonge economen.
€ 30.000,00
€ 24.000,00
€ 24.000,00
€ 31.308,00
€ -1.279,20

Het project is grotendeels extern gefinancierd. De eerste fase (vooronderzoek) is door ONE betaald.

Projectleider
Korte omschrijving
Projectkosten begroot
Inkomsten begroot
Inkomsten werkelijk
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Sam de Muijnck
Uitbrengen beleidspaper over het participatie-inkomen, verder
verspreiden idee, i.s.m. Divosa, debat verder aanjagen.
€ 4.896,00
€ 5.000,00
€€ 152,00
€ 4.744,00

Er waren begin 2020 ideeën voor lokale bijeenkomsten rondom het thema. Dit is door COVID-19 niet
haalbaar gebleken. Uiteindelijk is voor slechts een fractie van het budget een online bijeenkomst
georganiseerd waarbij ruim 150 specialisten aanwezig waren. We overleggen met Divosa en Movisie
of we hier in 2021 op terug te komen.

Projectleider
Korte omschrijving
Projectkosten begroot
Inkomsten begroot
Inkomsten werkelijk
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Danny Verdonk
Online workshop om raadsleden bekend te maken met begrippen en
denkwijze van de Nieuwe Economie.
€ 14.175,00
€ 15.000,00
€€ 370,50
€ 13.804,50

Wegens corona is dit project on-hold gezet. We gaan in 2021 onlinemodules ontwikkelen (voor
Raadsleden, maar ook andere doelgroepen).

Korte omschrijving
Projectkosten begroot
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Vergaderingen, budgettering, jaarverslagen, facturatie en reiskosten.
€ 10.000,00
€ 14.168,18
€ -4.168,18

Na uitbreiding van het team blijkt de post voor overleg en interne bijeenkomsten te krap ingeschat.

Projectleider

Maarten Nijman
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Korte omschrijving

Projectkosten begroot
Uitgaven werkelijk
Naar begroting 2021

Kleine projecten of bijdrage aan evenementen, zoals bijvoorbeeld
presentaties bij de eigendomsconferentie, Altvisions en de virtuele tour
van Katherine Trebeck.
€ 1.216,00
€ 418,00
€ 798,00

Er is in 2020 een beperkt budget gereserveerd voor kleine projecten. Omdat een aantal activiteiten al
in 2019 was opgezet was er weinig budget nodig. In 2021 zullen we meer budget moeten reserveren,
omdat dit budget ook gebruikt voor vooronderzoeken naar nieuwe projecten.

Dit is een apart document volgens de richtlijnen van de belastingdienst. Te downloaden op:
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