‘’Vaak ben je te bang’’
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Bart Joling - minister van de nieuwe economie

‘’Een duurzame samenleving kan onmogelijk saai zijn. Of
beter, het moet wel één groot feest zijn, anders krijgen we het
niet voor elkaar. Zo zit het menselijk brein nu eenmaal in
elkaar. Daar kunnen we niks aan veranderen, hoe we ons
leven organiseren, daar kunnen we wel iets aan veranderen.’’
Wat ik wil bereiken is dat we de stap zetten van een
shareholder strategie naar een stakeholder strategie.
Op de volgende pagina’s lees je de 10 stappen hoe we daar
concreet gaan komen.
Veel plezier met lezen en succes met het stemmen op jouw
beste kandidaat.
Met enthousiaste groet, Bart

‘’De nieuwe economie is waarden gestuurd, circulair en
digitaal’’
De overheid moet de verbinding zoeken met het bedrijfsleven.
Bedrijven die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol
moeten de kartrekkers zijn van de nieuwe economie.

Het willen spelen van deze rol door bedrijven dient meer
beloond en gestimuleerd te worden waardoor het aantal
bedrijven dat deze ambitie heeft groter wordt. Negatief gedrag
moet ook zichtbaar worden gemaakt en verder uitgefaseerd.
Het meetbaar maken van impact op mens, milieu én
economie is hierbij de sleutel tot succes.

Hoe de nieuwe economie er uitziet, sommen we op in het 10
punten verkiezingsprogramma.
Per onderdeel vind je de eerste stappen die ik zet als minister van
de nieuwe economie. Naarmate we meer concreet aan de slag
gaan, boeken we eerder succes en zal het circulaire vliegwiel
sneller gaan draaien.
De eerste kleine stap is immers het moeilijkste, daar kan ik als
impact ondernemer over mee praten ;)

Slimme, efficiënte en technologische processen zorgen ervoor dat
onze dagelijkse rommel wordt omgezet in bruikbare grondstoffen
voor de industrie. Consumenten helpen middels
gebruiksvriendelijke processen mee met het scheiden van afval.
Maar de grote winst wordt geboekt door slimme machines die blik,
plastics, GFT en andere viezigheid slim van elkaar scheidt en
schoonmaakt om weer als nieuw te worden ingezet. De Nieuwe
Economie = 100% circulair.
Mijn visie

De komende 5 jaar moeten we sterk inzetten op het verduurzamen
van onze afvalbedrijven. Dit gaat nu nog niet snel genoeg. Omrin
als meest duurzame bedrijf dient nog meer een voorbeeldrol in te
vullen en Bollegraaf, producent van afvalverwerkingsmachines,
moet meer ruimte krijgen vanuit de overheid om te innoveren.

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie

Virgin plastic afval zwaarder belasten en de inkoop van circulaire
plastics stimuleren. Het is van de zotte dat virgin plastics
goedkoper zijn dan circulaire plastics. We positioneren het
noorden, met een hoofdrol voor Omrin en het NTCP, als een
kennisbank voor circulaire plastics. Deze rol moeten we als
Nederland nog nadrukkelijker invullen zodat de rest van de wereld
deze kennis bij ons kan inkopen.

We moeten elke mogelijkheid aanpakken om steden te verduurzamen
en gezelliger te maken. Het groener maken van voortuinen,
flatgebouwen en perkjes die aantrekkelijk zijn voor bijen, andere
insecten en mensen, levert een directe bijdrage aan de biodiversiteit en
maakt het leven voor elk organisme ook nog eens leuker.

Mijn visie
Groen in onze directe leefomgeving maakt ons bewezen gelukkiger. De
verstedelijking van de maatschappij groeit nog steeds en problemen als
hittestress worden groter. De rol voor de stedelijke hovenier en mensen
met groene stadsvingers zal groter worden. Hoe mooi zou het zijn als
we in parken een appel kunnen plukken en in onze flat elke dag een
eigen gekweekte stamppot kunnen koken?

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie
Ik ga subsidies verstrekken op het vergroenen van je tuin en een vak
van moestuincoach tot een populair beroep maken. Daarnaast wil ik
samenwerkingen in buurten stimuleren om buurtmoestuinen aan te
leggen die binnen de lokale gemeenschap tot meer verbinding en
bewustzijn leiden. Op deze manier ontlasten we de massale landbouw
en gaan we hittestress in steden tegen. Donker Groep als
kennisautoriteit op dit vlak kan hier een aanjagende rol in spelen.

Technologie kan veel oplossen. Zeker niet alles, maar wel veel. Er
zijn al oplossingen die een positeve bijdrage leveren, maar de
innovaties gaan vaak te langzaam, door gebrek mankracht, of
bureaucratie. Als iemand een idee heeft dat een concrete bijdrage
levert aan een betere wereld, de missie juridisch vastlegt en de
impact die het heeft inzichtelijk maakt, moeten we daar met
overtuiging in investeren.

Mijn visie
Wanneer we alles aan elkaar weten te verbinden, krijgen we meer
grip op wat we nodig hebben. We staan nog maar aan het begin
van de digitale revolutie. Onze hoop is dat blockchain het
vertrouwen in de samenleving kan herstellen zodat we eenvoudiger
kunnen samenwerken zonder tussenkomst van machtige derde
partijen. Met alle data die we verzamelen kunnen we de
onzekerheid in ons leven verkleinen.

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie
De meest voor de hand liggende subsidies moeten worden
aangevraagd. Door bedrijven te stimuleren hun missie gebaseerd
op een subdoel van de SDG’s juridisch vast te leggen en de impact
meetbaar en zichtbaar te maken, wordt de impact groter en de
toegekende subsidies hoger.

Om maatschappelijke problemen met commercie op te lossen
moeten we beter leren samenwerken. Veel organisaties zitten op hun
eigen eilandje. Ik pleit voor een 1 + 1 = 3 mindset. Alleen ga je
sneller maar samen kom je verder.
Door organisatiedoelstellingen te koppelen aan hoger gelegen
maatschappelijke doelen (SDG’s) vind je partners die hetzelfde doel
nastreven en mee kunt samenwerken aan een gezamenlijk doel. En
nog fijner, mooie samenwerkingen zorgen voor meer omzet en een
beter rendement.
Mijn visie

Het verbieden van duurzame claims. Zonder onderbouwing mag je
geen duurzame claims doen. Hier staat voor bedrijven een boete van
10.000 tot 100.000 euro op.

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie
TV inkomsten uit reclames nemen af. Toch is het nog een kanaal met
veel autoriteit. Bedrijven die in co-creatie een product ontwerpen op
basis van één van de subdoelen van de SDG’s krijgen 50% korting
van de overheid op reclames.

De zon zorgt voor zes keer meer energie per dag dan dat we nodig
hebben. Groene energie genoeg dus. Het probleem is met name
de energiedistributie en opslag. Hier wordt gelukkig aan alle kanten
erg hard aan gewerkt en onze voorspelling (en hoop) is dat deze
ontwikkelingen zo razendsnel gaan dat we in 2030 als
maatschappij volledig op groene energie kunnen draaien.
Mijn visie
De energietransitie is in gang gezet, maar dit moet en kan veel
sneller. Waar mogelijk moet de bureaucratie eruit en bottum up
initiatieven beter samenwerken en technologie op elkaar aan laten
sluiten.

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie
Alle daken gaan we volleggen met zonnepanelen. Met een focus
op huurhuizen, VVE’s en bedrijven verzamelgebouwen. De
doelgroepen moeten direct zelf profiteren van deze stroom.

Consumenten blijven consumenten. Dat is niet erg en logisch, maar
dit kan wel worden verbeterd. We moeten bewuster omgaan met
grondstoffen en keuzes maken die gezonder zijn voor ons als
mensheid. De industrie moet de verantwoordelijkheid nemen
producten te maken die circulair zijn, zodat de troep die we maken
op een verantwoorde wijze wordt omgezet naar nieuwe producten.
Mijn visie
De grootste winst valt te behalen bij de landbouw en dan met name
de vleesindustrie. Hoe we op dit moment omgaan met ons vee en
vlees zal over 50 jaar als de grootste genocide in de menselijke
historie worden gezien. 80% van alle landbouwgrond wordt gebruikt
voor ons vee. En 20% van de calorieën komt van deze
landbouwgrond. Dit houden we niet vol en moet stoppen. Dit
kunnen we oplossen door boeren te helpen met een transitie naar
plantaardig voedsel voor elke koe, varken of kip die zij niet meer
fokken.

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie
Van vlees een luxe product maken. Hier een belasting op te zetten
en ouderwetse propaganda uitrollen voor een plantaardig dieet.

Bedrijven rapporteren nu op basis van financieel resultaat. Daarom pleiten
wij voor een andere manier van rapporteren waar impact op milieu en
mens wordt meegenomen in het jaarrapport.
Hoe anders zou het jaarrapport van de Primark eruit zien als zij zouden
rapporteren over hun werkwijze? Over hoe zij omgegaan met het uitputten
van waterbronnen, het besproeien van katoenplantages met chemische
rommel en de erbarmelijke werkomstandigheden in de fabrieken in
Bangladesh?!
Mijn visie
We moeten bedrijven helpen vanuit impact te redeneren in plaats vanuit
financieel gewin. Dat kunnen we doen door impact rapportage
laagdrempelig te maken en data beschikbaar te stellen voor alle bedrijven.
Bedrijven zouden hun missie moeten vastleggen zodat het verdienen van
geld als een middel wordt gezien om hun lange termijn doel te halen. Door
bedrijven te stimuleren te kiezen voor een BVm zullen de lange termijn
doelen van organisaties bewaakt worden.

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie
De BVm als meest aantrekkelijke structuur van Nederland te
positioneren. Bedrijven ontvangen op jaarlijkse basis een korting op de
BTW door onafhankelijke toezichthouders aantoonbaar maken welke
impact zij hebben gehad op mens en milieu.

Veel mensen doen werk dat ze niet leuk vinden. Angst om te verliezen
wat ze hebben is hierbij een sterke (maar slechte) raadgever. Als we
weten te organiseren dat geld niet de belangrijkste drijfveer wordt voor
mensen om te overleven (wij zijn wel fan van een basisinkomen), dan
kunnen mensen vaker doen wat ze echt leuk vinden. Deze trend zien
we nu al met de toename in de vele creatieve beroepen als infuencer,
Youtuber of professioneel gamer. Allemaal beroepen die worden
gedaan vanuit intrinsieke motivatie.
Mijn visie
Werkgeluk zou de belangrijkste graadmeter moeten zijn. Natuurlijk kan
niet iedereen werk doen dat perfect aansluit op persoonlijke drijfveren,
maar de arbeidsmarkt moet anders vormgegeven worden. We
moeten meer naar een systeem waar vraag en aanbod van talent
worden gepresenteerd, een op waarden gestuurde economie waarbij
iedereen een vorm van basisinkomen ontvangt waardoor het voor
iedereen makkelijker wordt om te doen wat je echt leuk vindt.

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie

Werkgeluk onderzoek onder medewerkers van een bedrijf vanuit de
overheid te faciliteren door hier een slimme digitale tool voor te
ontwikkelen. De tool geeft betrouwbaar aan hoe gelukkig jouw
medewerkers zijn.

Kennis opdoen van de transitie naar een nieuwe economie is
essentieel. De aansluiting met het onderwijs is op dit moment
onvoldoende. We moeten op zoek naar een waarde(n) gestuurde
economie in plaats van een competentie gestuurde economie. Laat
vooral de studenten dat zelf bottom up ontdekken en met een plan
komen.
Mijn visie

Het hoger onderwijs loopt jaren achter op de praktijk, maar is
tegelijkertijd ontzettend belangrijk voor het opleiden van talent en de
wetenschap. Ik wil een ecosysteem van bedrijven laten ontstaan die
actief hun praktijkkennis delen met studenten waarbij studenten zelf
kunnen kiezen welke praktijkvakken ze volgen. Waarbij, afhankelijk
van de opleiding, er een verdeling komt van praktijkervaring (50%) en
theorie (50%) en bedrijven zich kunnen aanmelden en hier een
vergoeding voor krijgen van de aangesloten onderwijsinstelling
(eventueel met subsidie).

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie
Een bottom up beweging onder studenten creëren waarbij zij zelf
hun toekomst bepalen.

Mensen met al hun goede en slechte eigenschappen. Zaken als
machtsmisbruik, corruptie, oneerlijke handel zullen nog steeds
voorkomen. Zo zit de psyche van de mens nou eenmaal in elkaar.
Echter we zorgen er ook voor dat de randvoorwaarden om ‘mens’
te zijn goed zijn, waardoor mensen op de hele wereld kansen
hebben er wat van te maken. Maar wat natuurlijk wel blijft, mensen
moeten het nog wel zelf doen.
Mijn visie

Een duurzame samenleving kan onmogelijk saai zijn. De
psychologie van de mens is gericht op gemak. De doordendereconomie houden we niet meer vol, daarom moeten we tijd en rust
creëren in het systeem, zaken op bestuurlijk en overheidsniveau
makkelijker maken in plaats van moeilijker. Immers, de meeste
mensen deugen.

Mijn eerste actie als Minister van de nieuwe economie
Op zoek naar alle weeffouten in het systeem en samen met veel
slimme mensen in 2021 een plan hiervoor presteren bij de
ministerraad. En vooral actie ondernemen.

Want vaak ben je te bang om eerste stappen te zetten. Te bang
om te veranderen. En angst is nooit een goede raadgever.
Laten we, als mensen, dit varkentje wassen. Want je wil toch geen
teringzooi achterlaten?

Stem op Bart voor concrete actie.

’

