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De afgelopen jaren heeft Stichting Our New Economy met 

een relatief kleine club mensen hard gewerkt aan de 

ontwikkeling van onderwijsmaterialen en beleidspublicaties. 

In 2021 hebben we de resultaten van deze investeringen 

gezien en zijn er een verbazingwekkend aantal zaken 

opgeleverd.  

Met trots kijken we terug op de afronding van het boek 

Economy Studies dat inmiddels het onderwijs op 

universiteiten over de hele wereld beïnvloedt. Daarnaast 

leverden we diverse praktische hulpmiddelen voor het 

onderwijs zoals lesbrieven, een online training en een 

podcastserie. Ook op het gebied van beleid is er veel 

gebeurd. De Wellbeing Economy is als term echt 

doorgebroken in Nederland. ONE publiceerde twee 

rapporten die deze beweging ondersteunen. Daarnaast 

hebben we aan verschillende publicaties meegewerkt en 

verschenen er stukken van onze economen in vakbladen 

als de Economische Statistische Berichten. 

En de vooruitzichten voor komend jaar zijn gunstig, dankzij 

financiering en samenwerking met Dezernat Zukunft en de 

Golschmeding Foundation. Mogelijk wordt 2022 een nog 

succesvoller jaar. Laten we daar samen aan werken.  

 

Martijn van der Linden  

Voorzitter bestuur Stichting Our New Economy 
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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 het beleid en voert dit beleid 

uit. Volksvertegenwoordigers en ambtenaren 

staan daarmee vooraan om de noodzakelijke 

transitie naar een Nieuwe Economie vorm te 

geven. Wij helpen de overheid lokaal en 

landelijk het beleid te veranderen. 

 
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.  

 

 

 

[Trek de aandacht van uw lezer met een 

veelzeggend citaat uit het document of gebruik 

deze ruimte om een belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt plaatsen.] 

Onze Visie 

 

We zien een globale economie die voorziet in 

goede levens voor iedereen binnen de 

ecologische grenzen van de Aarde, voor huidige 

en toekomstige generaties. 

Onze Missie 

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. 
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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.  

Als organisatie handelen we in lijn met het gedachtegoed dat we uitdragen. We gebruiken alleen 

kantoorruimte als dat nodig is, we reizen zo weinig mogelijk en proberen daarbij altijd het 

vervoersmiddel te kiezen met de kleinste klimaatimpact. Het beloningsbeleid voor de teamleden kent 

op dit moment eenzelfde uurtarief voor alle collega’s, inclusief de directeur en we streven naar 

diversiteit in het team.  
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Op 29 oktober lanceerden we het boek en de website Economy Studies in het auditorium van Utrecht 

University. De lancering op 28 oktober in Utrecht startte na het welkomstwoord van Maarten Nijman 

met een presentatie van Erik Stam (Dean & Professor at Utrecht University School of Economics) over 

de ontwikkelingen in de bachelor economie van de UU. Vervolgens sprak Martin Wolf (Chief 

Economics Commentator Financial Times). Sam de Muijnck en Joris Tieleman presenteerden de 

opzet en inhoud van het boek, gevolgd door de officiële lancering. Aansluitend interviewde Alan 

Kirman (Professor Emeritus of economics at the Université Paul Cezanne) William Hynes (Senior 

Advisor to the Secretary General of OECD) en sloten we af met een Q&A-sessie met de auteurs. De 

hele sessie is terug te kijken op YouTube. Meer informatie in 6.1. 

 

Sam de Muijnck en Joris Tieleman hebben in 2021 een groot aantal workshops gegeven in de 

aanloop naar de boekpublicatie en in het vervolg daarop: 

- Haagse Hogeschool International Business - 11 januari 

- Vrije Universiteit Brussel - 12 februari 

- Rethinking Economics International Festival - 28 juli 

- Exploring Economics Workshop - 9 september 

- oikos International Conference in St. Gallen - 21-24 

oktober 

- University Maastricht - 29 oktober 

- Tegenlicht Meet Up Haarlem - 3 november 

- Sectorale verkenning hoger economisch onderwijs (HEO) - 4 november 

- Exploring Economics Workshop Egypt - 8 november 

- Avans Hogeschool - 17 november 

- YSI Early Career Days (zie afb.) – 19 november  

- Economy Studies Deep-Dive for Students - 24 november  

- Economy Studies Deep-Dive for Academics - 7 december  

- Economics Education Seminar at RHUL - 8 december 

- Economy Studies workshop at the Higher Education Summit - 9 december  

https://www.youtube.com/watch?v=-gDTY2o9OTw
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Vanaf 18 november 2020 startte deze reeks van 8 onlinebijeenkomsten. 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 liep door tot de 

zomer van 2021 met bijdragen van uit het onderwijs zelf, maar ook van sprekers als Michel Scholte 

(True Price) en Kees Klomp (HR New Economics Lab).  

 

(https://www.ourneweconomy.nl/educatie/universiteit-en-hbo/workshops-hoger-onderwijs/) 

 

 

Deze conferentie vond plaats op 25 februari in 

samenwerking met VU ASI, SDG Nederland, De 

TransitieMotor, Het Groene Brein, Drift en Springtij. Met 

ruim 100 aanmeldingen en 96 deelnemers. 

De huidige COVID-19-crisis heeft de economie en de 

samenleving bevroren. Wetenschappers, marktleiders en 

beleidsmakers pleiten voor een toekomstbestendig herstel. 

Het momentum om over te schakelen naar een duurzame 

en meer inclusieve samenleving is nu! De wereld verkeert in 

rep en roer. Het politieke klimaat verandert en er worden 

duurzame, sociale en veerkrachtigere economische ideeën 

geopperd. Maar hoe bereik je dit en hoe herstellen we het vertrouwen in onze samenleving? We 

hebben de dag samengevat in een downloadbare Gids voor de Toekomst en je vindt alle 

videoregistraties van deze middag in het verlag op de website 

(https://www.ourneweconomy.nl/2021/02/07/25-februari-de-transitie-naar-een-duurzaam-nederland/).  

 

Deze presentatie was op 12 april in Pakhuis De Zwijger, 

waar economen Elisa Terragno Bogliaccini, Jim Richard 

Surie en Sam de Muijnck presenteren hoe we de transitie 

naar een welzijnseconomie kunnen maken. Na presentatie 

van het rapport aan Jan Peter Balkenende ging een 

internationaal panel van jonge economen in op de 

uitkomsten. In het panel zaten: Philippa Sigl-Glöckner 

(director Dezernat Zukunft) en Amanda Janoo (Knowledge and Policy Lead for the Wellbeing 

Economy Alliance). Tot slot werd door Jan Peter Balkenende een prijs uitgereikt voor de 

essaywedstrijd die gehouden is onder jongeren. Dit event is een samenwerking tussen Our New 

Economy, het Sustainable Finance Lab en Moral Markets. Het is gefinancierd door de Goldschmeding 

Foundation and Templeton World Charity Foundation, Inc.  

https://www.ourneweconomy.nl/educatie/universiteit-en-hbo/workshops-hoger-onderwijs/
https://www.ourneweconomy.nl/2021/02/07/25-februari-de-transitie-naar-een-duurzaam-nederland/
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Deze presentatie vond plaats op 29 april, ook in Pakhuis De Zwijger, waar Sam de Munck zijn rapport 

presenteert. Verscheidene innovatieve ideeën, zoals een onvoorwaardelijk universeel basisinkomen, 

baanzekerheid en universele basale dienstverlening, worden momenteel als minder radicaal en 

utopisch gezien dan voorheen. Maar moeten we onze hoop wel vestigen op één van deze 

oplossingen en deze als het Ei van Columbus zien? Na de presentatie volgt een paneldiscussie met 

voorstanders van de verschillende ideeën. In het panel zaten: Andrew Percy (Co-Director of the 

Universal Basic Services Network at the UCL Institute for Global Prosperity), Warren Mosler (key 

proponent of the job guarantee and Modern Monetary Theory) en Louise Haagh (professor at the 

University of York, Chair ‘Emeritus’ of the Basic Income Earth Network and author of The Case for 

Universal Basic Income). Dit event is een samenwerking tussen Our New Economy, het Sustainable 

Finance Lab en Moral Markets. Het is gefinancierd door de Goldschmeding Foundation and 

Templeton World Charity Foundation, Inc.  

 

Our New Economy heeft van mei tot oktober 

samengewerkt met dit initiatief van Positive Money 

Europe. Voor de Nederlandse reeks webinars 

hebben we in samenwerking met Stichting Ons Geld, 

Sustainable Finance Lab, Transnational Institute en 

ESB publiek, sprekers en facilitators geleverd. 

De Europese Centrale Bank (ECB) is een van de machtigste instellingen van de Europese Unie. Haar 

beleid en beslissingen zijn van invloed op de huizenprijzen, ongelijkheid, werkgelegenheid en ons 

vermogen om de klimaatverandering te bestrijden. De huidige gezondheidscrisis en economische 

crisis hebben haar macht alleen maar versterkt. De besluitvormers worden echter niet democratisch 

gekozen en we kunnen de ECB niet rechtstreeks ter verantwoording roepen voor haar daden. Burgers 

hebben moeite om het complexe beleid van de ECB te begrijpen, waardoor er weinig ruimte is voor 

een zinvol debat. Het European Citizens Bank initiatief was bedoeld om aan te tonen dat instrumenten 

voor burgerparticipatie de dialoog en daarmee het vertrouwen in de Europese instellingen kunnen 

verbeteren, en op grotere schaal zouden kunnen worden toegepast. Wij hopen dat dit project de EU-

instellingen en de centrale banken zal inspireren om meer geavanceerde en grootschalige initiatieven 

voor democratische participatie te ondernemen. Meer informatie op https://europeancitizensbank.eu/.  

 

Het fellowsnetwerk organiseert onderling lezingen en uitwisselingsbijeenkomsten. Een hoge werkdruk 

en onzekerheid door de Coronapandemie maakte dat we in 2021 nog steeds lastig bijeenkomsten 

konden organiseren, waardoor we bleven aangewezen op online workshops. In 2021 hebben we drie 

workshops georganiseerd: 

Boek interview door Irene van Staveren (ISS EUR) op 11 maart over haar boek “Alternative Ideas 

from 10 (Almost) Forgotten Economists”. Deze sessie organiseerden we met breakouts waarbij 

Fellows reflecteerden op de stelling: “wat zou er in jouw vakgebied veranderen als we de 

economievakken, zoals macroeconomie, business en finance zouden aanpassen met de ideeën van 

(bijna) vergeten economen?” 

Fellows Seminar door Paul Koster (VU) op 7 juli over de publicatie van Wempe en Frooman (2018) 

Reframing the Moral Limits of Markets Debate: Social Domains, Values, Allocation Methods.  

Fellows workshop door Jurgen van der Heijden (NZVE en EVAG) op 29 oktober over Duurzame 

Efficiëntie aan de hand van een kort paper met een stelling over meervoudigheid als nieuw 

efficiëntiebegrip.  

 

Ook in 2021 zijn nog twee transitie gesprekken vanuit ONE medegeorganiseerd bij De TransitieMotor. 

De bijeenkomst over vermogen en macht op 19 februari is in samenwerking met ONE vormgegeven 

en ook de bijeenkomst op 5 maart over onzekerheid over werk en wonen. ONE is ook aangesloten bij 

de Duurzame Doorbraak, een platform dat vanuit de TransitieMotor is voortgekomen.  

https://europeancitizensbank.eu/
https://www.detransitiemotor.nl/vermogen-en-macht/
https://www.detransitiemotor.nl/inkomen-en-basisbehoeften/
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Naar aanleiding van het rapport “Towards the Wellbeing Economy” zijn de auteurs op verschillende 

plaatsen uitgenodigd om het rapport toe te lichten of te presenteren. 

- 24 juni – Elisa Terragno Bogliaccini en Sam de Muijnck uitgenodigd om te spreken op de 

bijeenkomst Directie Algemene Financiële en Economische Politiek van het Ministerie van 

Financiën.  

- 29 juni – presentatie bij Caux Round Table for Moral Capitalism NL  

- 15 juli – een presentatie bij de Gemeente Amsterdam op 15 juli 

- 6 september – een lunchgesprek aan de Franse Ambassade 
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De economie vormt de kern van veel problemen zoals 

klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, financiële instabiliteit, 

verlies aan biodiversiteit, steeds precairere en stressvollere 

arbeidslevens, toenemende machtsconcentraties en uitputting van 

hulpbronnen. Als gevolg hiervan is er een groeiend besef dat onze 

economie moet fundamenteel worden hervormd om deze problemen op 

te lossen. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende denkers en instellingen, zoals de OESO, beweren 

dat we momenteel een paradigmaverschuiving meemaken, weg van het neoliberalisme en de focus 

op (bbp-)groei. (Publicatie is Engelstalig)  

Download: https://www.ourneweconomy.nl/2021/04/12/towards-the-wellbeing-economy/  

Media over het Wellbeing Economy Rapport:  

- Financieel dagblad https://fd.nl/economie-politiek/1380072/jonge-economen-pleiten-voor-

balkenendenorm-bedrijfsleven  

- Nederlands dagblad https://www.nd.nl/nieuws/economie/1029823/met-jubeljaar-op-weg-naar-

een-betere-economie  

- Radio Een Vandaag https://eenvandaag.avrotros.nl/item/laat-balkenendenorm-ook-gelden-

voor-het-bedrijfsleven-schrijven-jonge-economen-in-advies-over-economie/  

- NPO RADIO 1 en omroep WNL in het programma Stand van Nederland: De zomer van 2021: 

Generatie Next https://www.youtube.com/watch?v=IJgR9MAfDvw  

- Op 15 april 2021 is Sam de Muijnck geïnterviewd bij De Nieuwe Wereld. 

- ESB Stuk: Economen vinden sturen op welvaart in praktijk nog lastig 

https://esb.nu/esb/20065903/economen-vinden-sturen-op-welvaart-in-praktijk-nog-lastig 

 
Het idee van een onvoorwaardelijk universeel basisinkomen heeft veel 

aandacht gekregen. Hoewel een dergelijk beleid armoede en 

ongelijkheid zou verminderen en de onderhandelingsmacht en vrijheid 

van werknemers zou verbeteren, zou het een lastige paradox 

opleveren. Daarom stelt dit rapport dat ander, meer gericht beleid de 

voorkeur verdient. Vanuit het oogpunt van een 'rechtvaardige transitie' 

en het vergroten van menselijk kapitaal. (Publicatie is Engelstalig)  

Download: https://www.ourneweconomy.nl/2021/04/29/renewing-the-welfare-state/  

 
Met de Eerlijke Klimaatagenda kan Nederland tegelijk met het 

coronaherstel de klimaatcrisis aanpakken en ongelijkheid tegengaan. 

Het plan levert nieuwe banen op, nieuwe natuurgebieden en heel veel 

geïsoleerde woningen. De meeschrijvende organisaties zijn 

Milieudefensie, FNV, Techniek Nederland, NVDE, MVO Nederland, 

Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en het 

Sustainable Finance Lab. Het secretariaat was in handen van Rens van Tilburg en Hendrik Noten 

(beiden Sustainable Finance Lab) en Sam de Muijnck (hoofdeconoom bij ONE). 

Download: https://www.ourneweconomy.nl/2021/06/17/eerlijke-klimaatagenda/  

 

https://www.ourneweconomy.nl/2021/04/12/towards-the-wellbeing-economy/
https://fd.nl/economie-politiek/1380072/jonge-economen-pleiten-voor-balkenendenorm-bedrijfsleven
https://fd.nl/economie-politiek/1380072/jonge-economen-pleiten-voor-balkenendenorm-bedrijfsleven
https://www.nd.nl/nieuws/economie/1029823/met-jubeljaar-op-weg-naar-een-betere-economie
https://www.nd.nl/nieuws/economie/1029823/met-jubeljaar-op-weg-naar-een-betere-economie
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/laat-balkenendenorm-ook-gelden-voor-het-bedrijfsleven-schrijven-jonge-economen-in-advies-over-economie/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/laat-balkenendenorm-ook-gelden-voor-het-bedrijfsleven-schrijven-jonge-economen-in-advies-over-economie/
https://www.youtube.com/watch?v=IJgR9MAfDvw
https://denieuwewereld.tv/
https://esb.nu/esb/20065903/economen-vinden-sturen-op-welvaart-in-praktijk-nog-lastig
https://www.ourneweconomy.nl/2021/04/29/renewing-the-welfare-state/
https://www.ourneweconomy.nl/2021/06/17/eerlijke-klimaatagenda/


 

11 

 

 

 
De oplevering van het boek Economy Studies is een belangrijke mijlpaal voor ONE. Op 28 oktober 

2021 was het eindelijk zo ver! Het Economy Studies-project is voortgekomen uit de wereldwijde 

beweging van onder andere Rethinking Economics om het 

economieonderwijs te moderniseren. Het boek biedt een brede 

gereedschapskist, die het hele veld van het economieonderwijs in staat 

stelt de problemen waarmee de wereld van vandaag wordt 

geconfronteerd, collectief te begrijpen en te helpen aanpakken.  

In het boek vind je onder andere: 

− Een handleiding voor het aanpassen van bestaande cursussen: plug-

and-play suggesties om bestaande economiecursussen te verbeteren 

met aandacht voor instituties, de geschiedenis van de economie, 

waarden en praktische vaardigheden.  

− Lesmateriaal: een gids die je wegwijs maakt het snelgroeiende 

aanbod van innovatieve tekstboeken en ander lesmateriaal.  

− Voorbeeldcursussen en -leerplannen: hoe pluralistisch, real-world 

economieonderwijs te ontwerpen binnen de 

praktische beperkingen van tijd en middelen.  

Het boek is goed ontvangen, op de website van Economy Studies houden we 

bij wat er in de media allemaal over het boek wordt gezegd: 

https://www.economystudies.com/media/ Een greep uit de media-aandacht: 

− December 2021 interview in New Books in Economics Podcast 

− September 2021 een interview bij Institute for New Economic Thinking 

(Video en Podcast) 

− Interview in onze eigen podcast over Economy Studies en in de 

podcast van Rethinking Economics 

− Op 5 september staat er een paginagroot artikel over Economy 

Studies in de NRC 

− 17 oktober 2021 is Sam de Muijnck te zien in de uitzending van 

Tegenlicht. 

− ESB Interview: “Er mag normatief gedacht worden” https://esb.nu/esb/20062898/er-mag-

normatief-gedacht-worden  

Naast het boek is er ook een website gerealiseerd waar je een (creative commons) gratis online versie 

van het boek kunt downloaden. Daarnaast vind je op de website nog extra materialen bij de 

verschillende Building Blocks 

 
ONE heeft samen met Day for Change in 2021 lesbrieven 

ontwikkeld die het mogelijk maken de nieuwe wetenschappelijke 

inzichten van vooraanstaande economen met leerlingen in het 

voortgezet onderwijs (havo/vwo) te bespreken. 

De onderwerpen van de lesbrieven die nu zijn gerealiseerd: 

− Waarde: Het doel van deze les is om de leerlingen kritisch 

te laten nadenken over het concept waarde in de 

economie. 

− Groei: Het doel van deze les is om de leerlingen kritisch te laten nadenken over waarom een 

economie moet groeien en hoe we dat het beste kunnen meten. 

− Circulaire economie: Het doel van deze les leerlingen kritisch te laten nadenken over de 

lineaire en circulaire economie aan de hand van de Waardeheuvel (Value Hill). 

https://www.economystudies.com/media/
https://esb.nu/esb/20062898/er-mag-normatief-gedacht-worden
https://esb.nu/esb/20062898/er-mag-normatief-gedacht-worden
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− Echte prijzen: Het doel van deze lesbrief is om leerlingen kritisch te laten nadenken over 

prijzen van producten en diensten. 

− Waardevol Werk: Het doel van deze lesbrief is om leerlingen kritisch te laten nadenken over 

de waarde van werk, hoe werk is veranderd over tijd en wat dit betekent voor hun toekomst. 

Er zijn in 2021 in totaal ruim 100 lesbrieven gedownload (verkocht), waarmee we een potentieel bereik 

schatten van rond de 7.000 leerlingen in het schooljaar 2021-2022 op basis van deze afgenomen 

lesbrieven (ca 3 klassen per lesbrief met gemiddeld 23 leerlingen). 

Duurzaam Nieuws publiceerde een kort artikel over de Lesbrieven Nieuwe Economie: 

https://www.duurzaamnieuws.nl/nieuw-lesmateriaal-nieuw-economisch-denken-beschikbaar/  

 

 
In oktober 2021 is een online training live gegaan waarmee we impact willen 

maken door een breder publiek in staat te stellen zich te verdiepen in de 

thema’s van Nieuw Economisch denken. De online training krijgt na de 

release in Q3 nog weinig aandacht van de doelgroep en is tot december 

maar een paar keer verkocht. In 2022 gaan we een campagne opzetten om 

deze training bij een bredere doelgroep onder de aandacht te krijgen.  

De training had in eerste instantie de naam “Nieuwe Economie voor 

beginners”, maar dit hebben we na een aantal weken bijgesteld naar een 

meer activerende naam. De inhoud van de training is afgestemd met de 

economen van ONE en er is veel kennis en inzicht opgehaald uit het 

Fellowsnetwerk. 

 
In 2021 is ONE gestart met een reeks Podcasts. De serie is bedoeld 

voor mensen die aan de slag willen met de Nieuwe Economie en op 

zoek zijn naar informatie en tips. We presenteren gesprekken met 

auteurs van interessante boeken en economen met een goed verhaal. 

Deze serie wordt afgewisseld met afleveringen waarin Sam en Maarten 

een aantal veelgebruikte argumenten bespreken. Alle podcasts zijn 

terug te vinden op: https://www.ourneweconomy.nl/burger/podcast/   

 
In 2021 is op de website ook een pagina met leestips geplaatst. Hier 

vind je een lijst met boeken die je kunt lezen om je te verdiepen in 

Nieuwe Economie. We hebben de boeken ook ingedeeld in hoe toegankelijk ze zijn voor een breder 

publiek. Een groot aantal boekverslagen zijn geschreven door Fred Verbeek, we zijn dankbaar voor 

zijn betrokkenheid en heldere samenvattingen. De boekenlijst is te vinden op: 

https://www.ourneweconomy.nl/burger/boeken/  

 
Tot slot hebben we op de website een rubriek met veelgebruikte argumenten opgenomen in 2021. 

Hiermee willen we mensen helpen om zich beter voor te bereiden op inhoudelijke gesprekken waarbij 

ze geconfronteerd worden met veel voorkomende argumenten voor het behouden van de status quo. 

We hebben een aantal veelgebruikte argumenten verzameld en voorzien van een goed 

tegenargument. Deze pagina staat sinds de livegang steevast in de top 10 van de site statistieken. De 

Veelgebruikte Argumenten vind je hier: https://www.ourneweconomy.nl/burger/veelgebruikte-

argumenten/.  

  

https://www.duurzaamnieuws.nl/nieuw-lesmateriaal-nieuw-economisch-denken-beschikbaar/
https://www.ourneweconomy.nl/burger/podcast/
https://www.ourneweconomy.nl/burger/boeken/
https://www.ourneweconomy.nl/burger/veelgebruikte-argumenten/
https://www.ourneweconomy.nl/burger/veelgebruikte-argumenten/


 

13 

 

 

 
ONE is in 2021 actief geweest op onze websites ourneweconomy.nl, degrotetransitie.nl. Op het 

gebied van economieonderwijs hebben onze economen in het verleden ook de websites 

economieonderwijs.nl (3.482 bezoeken in 2021) en economicseducation.org (13.741 bezoeken in 

2021) opgezet die nog steeds goed bezocht worden. Voor de website van Economystudies zijn in 

2021 nog onvoldoende betrouwbare statistieken beschikbaar omdat dat site alleen de laatste 

maanden van 2021 live stond. 

 

 

 

De nieuwsbrief van De Grote Transitie is in 2021 

overgezet naar Our New Economy. We gingen in 

2021 van 1705 actieve lezers naar 2003 actieve 

lezers. 

Er is iedere maand tenminste één mail 

uitgestuurd. We maken bij de mails vaker 

onderscheid tussen verschillende doelgroepen; 

fellows, onderwijs en de bredere achterban. De 

inhoud van de mail wordt voor deze groepen 

specifiek opgezet. De open-rate (hoe vaak een 

mail wordt geopend) ligt volgens de rapportage van Mailchimp consequent boven de 30% met 

uitschieters naar 50%. Dit is binnen de sector een goede score en toont aan dat onze berichten 

aansluiten bij de interesse van de doelgroep. 

 

We hebben ook een eenmalige lijst met nieuwsbrieflezers ‘van het eerste uur’ gedeeld met het 

platform DSE. Zij hebben deze groep vervolgens benaderd met hun nieuwsbrieven. Dit omdat deze 

groep oorspronkelijk ook via dat platform is ingeschreven. 
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De nieuwsbrief vanuit Economy Studies betreft de 

Engelstalige versie voor de doelgroep die specifiek 

wordt benaderd rondom het boek en de website 

van ES. Deze lijst groeide in 2021 naar 494 actieve 

lezers, waarvan 33% vanuit Nederland. Dit 

lezerspubliek is dus internationaler. Er zijn in 2021 

acht mails uitgestuurd. De open-rate van deze 

mailings ligt in 2021 tussen de 50% en 60% met 1 

uitzondering (41%). Kortom, ook deze 

nieuwsbrieven sluiten goed aan bij de interesse 

van de doelgroep. 

 

Vanaf september is de podcast serie live gegaan. 

Het aantal luisteraars is in de eerste twee maanden 

hard gegroeid tot 169 luisteraars per maand. Daarna 

is het iets teruggevallen tot 71 luisteraars in de 

maand december. 

 

Het aantal volgers op de facebook pagina’s van De Grote Transitie is over 2021 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 2021 regelmatige gebruikte is @ournewecon. Statistieken hiervan 

voorziet Twitter online. Hier zien we een gemiddelde van 200 profielbezoeken en rond de 10.000 

tweetweergaven per maand.  

 

De Linked In pagina van ONE wordt vaker 

gevold, het aantal nieuwe volgers is 

gegroeid tot 592.  

 

Het aantal berichten dat is weergegeven 

groeide ook in 2021, met een uitschieter 

naar 4580 weergaven in november (n.a.v. 

de lancering van Economy Studies). 
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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 gekeken worden naar de andere bronnen 

van de financiering. Hiervoor kijken we naar een combinatie van vier financieringsbronnen: 

 

Voor alle projecten hebben we in 2022 een totaalbudget van 724K euro nodig en we schatten een 

vergelijkbaar budget in 2023. Daarnaast moeten we onze jaarlijkse organisatiekosten (30K euro) 

financieren. Een deel van het budget is beschikbaar, in ieder geval voor 2022 (✔) een ander deel valt 

in 2022 besluit tot financiering (). De overige projecten staan nog in de wacht. 

 2022 2023  

Tools for curriculum change in economics and policy 267K 275K  ✔ 

Building Blocks for Business Education 70K 85K 

Indicators: New Economics at universities & business schools 190K 160K  

Dutch “Week of Economics Education” (with partners) 30K 15K ✔ 

Teaching material for high schools (+ internationalization materials) 77K 35K  

Online training & workshops New Economy for policy makers 30K 30K 

Small projects on communication and Fellows network 60K 60K 

Core organizational costs 30K 30K 

Total 754K 690K  

 

 

In 2021 zijn de inkomsten uit donaties toegenomen ten opzichte van het vorige jaar (de hoofddonateur 

buiten beschouwing gelaten). In totaal ontvingen we in 2021 aan donaties van privépersonen een 

bedrag van 1.448,29 euro. 

 

De lesbrieven, workshops en online trainingen bieden we aan tegen een vergoeding. Deze inkomsten 

waren in de voorgaande jaren niet noemenswaardig. In 2021 begint dit vorm te krijgen. 

Totaal vergoedingen projectinspanning, workshops en meeschrijven aan externe publicaties: 9.357,97 
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We starten in 2022 met het volgende team. Zodra we een go hebben op de funding van de projecten, 

zal dit team snel uitgebreid worden. De laatste update vind je altijd op de website van ONE. 

 

Maarten Nijman (directeur) studeerde in 1996 af in de Sociaal Wetenschappelijke 

Informatica aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp heuristieken en 

biases in kennisintensieve systemen. Na een carrière van 15 jaar in de financiële 

sector maakte hij in 2010 een carrièreswitch. Sindsdien is hij nog actief als Lean 

expert (Master Black Belt) en als vrijwilliger in de transitiebeweging, lokaal en als 

bestuurslid van Transitie Nederland. Hij ontwikkelt bij ONE lesmaterialen en is 

medeauteur van de publicatie over Integratie naast Competitie. Naast het werk is 

hij zanger en gitarist in de band AYCE. 

Sam de Muijnck (hoofdeconoom bij ONE) 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 schreef 

eerde mee aan het boek Thinking like an economist? (2018). Samen met Joris 

schreef hij in 2021 het boek Economy Studies: een beter voorstel voor ons 

economie-curriculum. Daarnaast is hij breakdance docent en hip-hop artiest en 

was hij voorzitter van Rethinking Economics NL. 

 

Julika Frome (projectleider onderwijs) studeert gezondheidseconomie aan de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze is in september 2020 bij ONE als 

projectleider onderwijs en begon aan de Lesbrieven Nieuwe Economie. Verder 

heeft ze de online training ‘Meedoen in de Nieuwe Economie’ en ‘Nieuwe 

Economie de Podcast‘ opgezet. Ook is ze actief bij Rethinking Economics NL, 

waar ze de Rethinking Podcast host. Verder doet ze de sociale media van RE:NL 

en ondersteunt ze het team van Economy Studies met de marketing van het boek. 

Joris Tieleman (senior onderzoeker) 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. Hij 

schreef eerde mee aan het boek Thinking like an economist? (2018). Samen met 

Sam schreef hij het boek Economy Studies: een beter voorstel voor ons economie-

curriculum. 

Elisa Terragno Bogliaccini (onderzoeker) studeerde International Development 

Studies en is onderzoeker bij Our New Economy en Sustainable Finance Lab. 

Elisa was ook voorzitter van Rethinking Economics en werkte mee aan het project 

Investeren in de Toekomst. 

Danny Verdonk (freelancer) 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. Hij ondersteunde 

ONE in 2021 met social media en materialen voor (lokale) overheid. 

 

 

https://www.ourneweconomy.nl/educatie/voortgezet-onderwijs/lesbrieven-nieuwe-economie/
https://www.ourneweconomy.nl/2019/11/07/praktijkonderzoek-integratie-naast-competitie/
https://ayce.nu/
https://www.ourneweconomy.nl/actueel/publicaties/
https://issuu.com/rethinkeconomics/docs/netherlands_thinking_like_an_econom
https://issuu.com/rethinkeconomics/docs/netherlands_thinking_like_an_econom
https://www.ourneweconomy.nl/educatie/universiteit-en-hbo/economy-studies/
http://www.damnfresh.com/
http://www.samenfalko.nl/
http://www.rethinkingeconomics.nl/
https://www.ourneweconomy.nl/educatie/voortgezet-onderwijs/lesbrieven-nieuwe-economie/
https://www.ourneweconomy.nl/product/online-training-nieuwe-economie-voor-beginners/
https://www.ourneweconomy.nl/burger/podcast/
http://www.rethinkingeconomics.nl/
http://www.rethinkingeconomics.nl/
http://www.rethinkingeconomics.nl/
https://issuu.com/rethinkeconomics/docs/netherlands_thinking_like_an_econom
https://issuu.com/rethinkeconomics/docs/netherlands_thinking_like_an_econom
https://www.ourneweconomy.nl/educatie/universiteit-en-hbo/economy-studies/
http://www.rethinkingeconomics.nl/
https://www.ourneweconomy.nl/2021/04/12/towards-the-wellbeing-economy/
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We starten in 2022 met de volgende samenstelling van het bestuur. 

Martijn Jeroen van der Linden (voorzitter) is lector New Finance aan de Haagse 

Hogeschool en promovendus aan de TU Delft (afdeling van Economics of 

Technology and Innovation). Daarnaast is hij voorzitter van stichting OnsGeld 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. 

Charlotte van Dixhoorn (penningmeester) werkt als Project Leader bij Artis. 

Daarvoor werkte ze bij McKinsey & Company. Charlotte studeerde Sustainable 

Development en Internation Business & Economics aan de Universiteit Utrecht, en 

deed in opdracht van het Sustainable Finance Lab onderzoek naar ‘Full Reserve 

Banking’. Dit jaar neemt Charlotte de rol van penningmeester over van Sjaak 

Breinaert.  

Peter Mulder (algemeen bestuurslid) werkt als senior onderzoeker bij TNO 

Energietransitie Studies. Hij is econoom, gepromoveerd aan de VU, en 

gespecialiseerd in toegepast empirisch onderzoek op het snijvlak van energie en 

stedelijke economie. Hij heeft eerder gewerkt als onderzoeker bij IIASA in 

Oostenrijk, als consultant in Mozambique, en onderzoeker en docent aan de VU. 

Hij brengt graag creatieve mensen bij elkaar die nadenken over hoe een betere 

economie kan bijdragen aan een betere wereld. Naast zijn werk is hij voorzitter van 

het bestuur van ‘Hart voor Noord’, een non-profitorganisatie die mensen in 

Amsterdam Noord ondersteunt om uit armoede en eenzaamheid te komen via het 

bouwen van kleine buurtgemeenschappen. 

Wimar Bolhuis (algemeen bestuurslid) is universitair docent economie aan de 

Universiteit Leiden. Eerder werkte hij bij een Tweede Kamerfractie, het ministerie 

van Financiën en de Sociaal Economische Raad. Wimar studeerde economie in 

Utrecht en sociale psychologie en bestuurskunde in Leiden. In 2018 promoveerde 

hij op een proefschrift over de doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en 

regeerakkoorden door het Centraal Planbureau. 

Van zijn hand verschenen de boeken De Rekenmeesters van de 

Politiek (2017), Elke Formatie Faalt; verkiezingsbeloftes die nooit worden 

waargemaakt (2018) en met Flip de Kam en Jasper Lukkezen Overheidsfinanciën; 

Economie van de Collectieve Sector (2021). Samen met Randy Martens en Wouter 

Welling maakt Wimar de podcast Studio Tegengif en hij schrijft om de week 

een column bij RTL Nieuws over economie, maatschappij en politiek. 

  

 
Our New Economy werkt met ZZP’ers. Zij ontvangen in 2021 een uurtarief van 38,- euro per uur, dit is 

inclusief BTW. De uurtarieven worden in 2022 herzien om aan te sluiten bij wat in de samenleving 

nodig is voor levensonderhoud, inclusief voorzieningen die de ZZP’ers moeten regelen (pensioen, 

arbeidsongeschiktheid en andere verzekeringen). De uurtarieven zijn met ingang van 2022 

vastgesteld op 45,- euro per uur. 

 

 

http://www.sbs.ox.ac.uk/faculty-research/research-projects/creating-economic-space-social-innovation-cressi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ3v2uj6HzAhWD2KQKHUy6CCMQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fsustainablefinancelab.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F334%2F2019%2F02%2FFull-Reserve-Banking-Dixhoorn-SFL.pdf&usg=AOvVaw0AOIv3LkRxfuubxda_45hi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ3v2uj6HzAhWD2KQKHUy6CCMQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fsustainablefinancelab.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F334%2F2019%2F02%2FFull-Reserve-Banking-Dixhoorn-SFL.pdf&usg=AOvVaw0AOIv3LkRxfuubxda_45hi
https://soundcloud.com/studio-tegengif
https://www.rtlnieuws.nl/tags/personen/wimar-bolhuis


 
In 2021 starten we met een totaal van 179.300 EURO aan activa en op 31 december bedroeg dit 54.816 EURO. De uitgaven betreffen hoofdzakelijk de 

kosten aan ZZPers die voor ONE werken. De ZZP kosten zijn als volgt over de projecten verdeeld: 

 

Een meer gedetailleerde financiële verslaglegging is de apart te downloaden ANBI publicatie over 2021. 


