Afstudeerplaats bij Economy Transformers
Economy Transformers specialiseert zich in het organisatievraagstuk van de commons: grond, arbeid en
kapitaal. Hoe zien de uitwisseling en de toewijzing van grond, arbeid en kapitaal eruit als je wilt leven in een
mens- en Aardeaardige samenleving? Dat kan als we ons zowel vrij, als gelijk, als samen organiseren. Dit
noemen wij de vrij-gelijk-samenleving. Enerzijds vertrouwen wij op de zich ontwikkelende mens die in vrijheid
pas kan worden wie zij ten diepste is. Anderzijds vraagt de economie om al samenwerkend in goed onderling
overleg capaciteiten op behoeften af te stemmen. Tussen de vrije mens en een economie waarin we in elkaars
basisbehoeften voorzien, regelen we de onderlinge betrekkingen op basis van gelijkheid. Deze drieslag vraagt
om nieuwe uitgangspunten en nieuwe toepassingsvormen in de praktijk. Deze zijn er gelukkig al en bewijzen
zich.
Kom jij bij ons afstuderen?
Ben jij ook een Economy Transformer? Of wil je dat worden? Ben je nieuwsgierig en wil je bestaande systemen
en aannames bevragen? Voel je dan vrij om te kijken wat je bij ons kunt betekenen. We bepalen graag samen
wat je kunt toevoegen. Thema’s voor afstudeervragen zijn bijvoorbeeld:
-

Organisatievormen en hun bijdrage aan een nieuwe economie. Bijvoorbeeld: waar staan coöperaties
voor en lukt dat ze ook?

-

Eigendom, zeggenschap en rechten. Bijvoorbeeld: wat levert drievoudig eigenaarschap zoals in een
Community Land Trust op voor de gemeenschap en het individu, waar werkt het, waar niet?

-

Het financiële systeem; hoe komen prijzen tot stand nu en in de nieuwe economie, wat is een echte
prijs, waar in de geschiedenis zijn deze echte prijzen geweest en wat betekent dat voor mens en
aarde?

-

De zin en betekenis van geld, eigendom, waarde en de commons. Bijvoorbeeld: hoe verhouden de
wereldreligies zich tot deze begrippen?

Een meer praktische afstudeeropdracht doen? Ook dat is in overleg mogelijk. Ben jij bijvoorbeeld filmmaker of
goed in communicatie of vormgeving, reageer dan ook.
Samenwerking met Our New Economy
Our New Economy (ONE) wil de transitie naar een Duurzame Economie versnellen en onderzoek, onderwijs en
praktijk rondom het thema Nieuwe Economie verbinden. Tijdens het proces levert ONE ondersteuning,
bijvoorbeeld door een keer mee te denken en door middel van het verstrekken van toegang tot onze
materialen. Daarnaast vragen we je om na je afstudeeropdracht een publicatie te schrijven die ONE helpt te
verspreiden. Zo creëren we meer aandacht voor jouw onderzoeksresultaten en voor de Nieuwe Economie.
Voor meer over Our New Economy zie www.ourneweconomy.nl.
Praktische informatie
•

Start, duur en aantal uren per week in overleg

•

Vanuit huis, af en toe op locatie werken mogelijk (Almere of Weesp)

•

Beperkte stagevergoeding bespreekbaar afhankelijk van de opdracht

•

Soort opleiding: open voor studenten van verschillende HBO of WO opleidingen

Meer weten of gelijk reageren?
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een motivatie, CV en voorbeeld van eigen werk naar Damaris Matthijsen via
damaris@economytransformers.nl. Voor meer informatie over Economy Transformers zie
www.economytranformers.nl of vragen, stuur een e-mail aan Damaris.

