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Economie?

• ‘Alle verschillende manieren waarop 
menselijke gemeenschappen in hun 
behoeften voorzien en samen 
levensonderhoud creëren’. (Miller 2010)

• Inbedding = fundamentele transformatie:
markt terug ondergeschikt maken aan de 
samenleving en haar noden (regulering).

• Resultaat: gemeenschapseconomie



Embedded economy (K. Raworth)

Kate Raworth 2017



Solidariteitseconomie
Lewis & Conaty 2012



Gemeenschap?

• Mensbeeld: sociale wezens
‘In de wereld komen is in-gemeenschap-zijn.’ (J-L. 
Nancy) = worden

• Niet: ‘gemeenschappelijk zijn’ (vaste identiteit, 
een zekere gegevenheid)

• Gemeenschap = open sociaal project:
‘onderhandeling van het samen-zijn’ (Nancy)
co-existentie

• Geen geografische bepaaldheid (niet altijd lokaal!) 
of utopische droom (Gibson-Graham)



Gemeenschapseconomie
• Gibson-Graham & Community Economies Collective

(CEC) http://www.communityeconomies.org/

• Een ethische en politieke beslissingsruimte waar 
economische onderlinge afhankelijkheid (macht) 
onderhandeld wordt en beslissingen kunnen genomen 
worden, met mogelijkheden voor het formuleren van 
nieuwe economische vormen en het smeden van 
transformaties.
(naar Gibson-Graham, 2006)

• Bron: civiele samenleving –
burgers & sociale bewegingen
‘build and resist’

http://www.communityeconomies.org/


Relatiedriehoek: burgerschap
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Burgermacht = hand(el)en = empowerment



Take back:
- Work
- Business
- Market
- Property 
- Finance

Gibson-Graham, Cameron, Healy, 2013 



Transitie: hybride vormen

• Fair trade – wereldwinkel
• Coöperatie: vereniging & bedrijf 

– Democratisch, gemeenschapsdoel, 
dividentbeperking

– Bescherming van gemeenschapsinitiatief

• Civiel-publieke samenwerking - partnerstaat



Waardecreërende
commons
Civiele
samenleving

Solidariteitseconomie
Ethische

economie

hervormde
onderneming

Faciliterende & empowerende
Partnerstaat

Gedeeld welzijn

Postkapitalistisch scenario – P2P Foundation

naar Kostakis & Bauwens 2014

Stabiele commons
verbonden met een 
sociale economie



Post-kapitalistisch scenario

Civiele samenleving
non-profit civiele associaties

“commons”

Partner Staat
Ethische
(solidaire)
economie

Families

Publieke sfeer rondom ‘gemeenschappelijk welzijn’

Peeters J., 5-2015



een andere 
wereld 
is mogelijk
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