Elementen van toekomstbeeld

People

Proﬁt

Planet

Doel

Onderliggende
waarden

¨

Belang individuele keuzevrijheid bij keuze producten en diensten
(klant is koning)

¨

Rechtvaardige verdeling van welvaart is belangrijk; streven naar
meer gelijkheid

¨

(economisch) succes is je eigen verdienste

¨

¨

Ongelijkheid als gevolg van deze compe

Keuzevrijheid houdt op als die ten koste van anderen / maatschap- ¨
pij gaat

¨

Belang van zicht op waar jij jouw geld in investeert.

¨

e is geoorloofd

(digitale) markt is een eﬃciënte plek om tot grootste opbrengst te
komen voor (bijna) alle producten / diensten
¨

¨

Vrije handel wereldwijd leidt tot grootste opbrengst

¨

Centraal principe: homo economicus

Produc viteitsgroei

¨

Essen eel om de wereldwijde ratrace bij te benen

¨

Draagt bij aan lagere consumentenprijzen en hogere winsten en
vormt motor van groei

Type bedrijven

¨

In de wereldwijde netwerkeconomie domineren grote interna o- ¨
nale bedrijven de economie, die hun spelregels kunnen opleggen
aan de kleintjes. Deze grote bedrijven weten monopolies over
schaarse grondstoﬀen en (digitale) marktplaatsen te verwerven
en te proﬁteren van schaalvoordelen

Belas ng

¨

Zo min mogelijk, want dat verstoort economische groeipoten e

¨

Stuurt op aantrekkelijk maken van werken en consumeren

Arbeidsmarkt

Techniek
Sturing

¨

Flexibiliteit (zzp’ers, uitzendwerk) groot goed als dit ten dienste
staat van groter maken van de taart. Het is in het belang van produc viteit en winstgevendheid.

Economie is begrijpbaar en voelbaar door lokale / regionale wortels bedrijven en focus op consump e van regionale producten /
diensten

¨

Rentmeesterschap voor de aarde, mens als onderdeel van groter ecosysteem.
Keuzevrijheid houdt op als die ten koste van de planeet gaat

¨

Planeetbelas ng wordt doorberekend in prijs van producten
en diensten. Wijze en plek van produc e niet langer afgewenteld op volgende genera e en ﬂora en fauna

¨

Alleen CO2-neutrale handel

¨

Centraal principe: homo plane cus

¨

Centraal principe: homo cooperans

¨

Verzilvert om meer jd te besteden aan samenlevingszaken
(mantelzorg, verenigingswerk, vrijwilligerswerk)

¨

Geherdeﬁnieerd: betekent dat je voor hetzelfde product /
dienst minder (liefst geen nieuwe) grondstoﬀen nodig hebt en
schadelijke stoﬀen uitstoot.

Kleinere en lokaal gewortelde bedrijven spelen een belangrijke rol
in dit toekomstbeeld. Denk daarbij aan familiebedrijven, maar ook
aan coöpera es en maatschappelijke ondernemingen. Regionaal
investeren is sterk in.

¨

Alleen bedrijven die circulariteit als basis gebruiken, weten te
overleven.

¨

Sterk nivellerend belas ngstelsel

¨

¨

Hoge er elas ng

Sterke belas ng op vervuiling en gebruik van nieuwe grondstoﬀen voor bedrijven

¨

Bedrijven betalen mee aan voorzieningen in hun omgeving

¨

Accijns op vervuilende producten / diensten

¨

Regionaal investeren levert belas ngkor ng op.

¨

Life me employment

¨

Banen die de planeet schaden verdwijnen

¨

Goede bescherming van werknemersrechten

¨

¨

Uitmuntende betaling van maatschappelijk relevante beroepen
(leraar, zorg, poli e etc.)

Ontstaan van nieuwe beroepen: circulariteitsadviseur, emissieadviseur, grondstoﬀenpaspoortmaker

¨

Bescherming van werknemers is minimaal, want dit ondermijnt

¨

Faciliteert de economische groei (en produc viteit)

¨

Helpt om jd vrij te maken voor samenlevingszaken

¨

Gebruikt om planee mpact te bepalen

¨

Weinig oog voor neveneﬀecten techniek voor maatschappij (bv.
verlies privacy, opknippen van banen in kleine taken)

¨

Ontlast mensen van zwaar en geestdodend werk

¨

Maakt kleinere cirkels mogelijk (bv. 3-d-prin ng)

¨

Helpt gemeenschappen om samen te werken (bv. pla orms)

¨

Maakt regionaal gewortelde bedrijven concurrerend

¨

Regionale samenleving en overheid (regionaal en na onaal) zi en
samen aan het stuur om maatschappelijke meerwaarde van economische ac viteit te s muleren.

¨

Sterke Europese topdownsturing op terugdringen van milieubelas ng van produc e en consump e goederen en diensten.

¨

Grote (interna onaal georiënteerde) bedrijven bepalen de richng

¨

Faciliterende houding overheid jegens bedrijfsleven. De overheid
laat zoveel mogelijk los en houdt vooral zicht op mededinging

