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Stille transformatie in Fryslân na 1945
Door de mechanisatie van de landbouw
en grootschalig gebruik fossiele brandstoffen



Een fietser is een ramp voor de nationale economie: hij koopt geen auto’s en leent geen geld om te 
kopen. Hij betaalt geen verzekeringen. Hij koopt geen brandstof en betaalt niet voor benodigd 
onderhoud en reparaties. Hij hoeft niet betaald te parkeren. Hij creëert geen serieuze ongelukken. Hij 
heeft geen brede snelwegen nodig. Hij wordt niet dik.

Gezonde mensen zijn nodig noch nuttig voor de economie. Ze kopen geen medicijnen. Ze gaan niet 
naar ziekenhuizen of artsen. Niets wordt toegevoegd aan het BBP (Bruto Binnenlands Product).

Aan de andere kant, elk nieuw McDonald’s restaurant creëert ten minste dertig banen: tien 
cardiologen, tien tandartsen en tien diëtisten en voedingsexperts, en natuurlijk, de mensen die in het 
restaurant werken.”

Om te begjinnen dit sitaat…..



Wêrom stribje wy nei ekonomyske groei?



Roosevelt, 12-02-1945: 
“more goods produced, more jobs, more trade, and a higher standard of 
living for us all” 

• Einddoel: Vrede
Subdoel: Welvaart
Middelen: Economische activiteiten

Roosevelt



• 100 jaar voor de publicatie van het boek ‘Wealth of Nations’ van Adam Smith (1776), deed William 
Petty al soortgelijke exercities om belastinggrondslag te berekenen voor de bekostiging van oorlog 
Engeland/Wales tegen Lage Landen.

• Einde 19e eeuw hadden we al last van allerlei (economische) crises. Om een soort barometer te 
ontwikkelen en crises te voorspellen, werd bijvoorbeeld de Harvard conjunctuurbarometer ontwikkeld 
(rond WO I)

• Kuznets ontwikkelde bijna 90 jaar geleden het Bruto Binnenlands Product (BBP) als grondlegger van de 
hedendaagse maatstaf voor het collectieve zweet van miljoenen burgers. 

Goals for more growth should specify more growth of what and for what.” (Kuznets, 1934)

Oarsprong Bruto Binnenlânsk Produkt



Praktyk: middel wurdt subdoel en einddoel wurdt net 
berikt



media



Media 2





• Robert Kennedy, 1968:

“We hebben te veel en te lang persoonlijke bloei en gemeenschapswaarden opgegeven louter ten behoeve van de 
accumulatie van materiële dingen. Ons bruto nationaal product is nu meer dan $ 800 miljard dollar per jaar, maar dat bruto 
nationaal product… is inclusief luchtvervuiling, advertenties voor sigaretten en ambulances die bloedbaden op snelwegen 
opruimen. Het is inclusief speciale sloten voor onze deuren en gevangenissen voor mensen die ze breken. Het is inclusief de 
uitputting van de mahonieboom en het verlies van natuurlijk schoon in chaotische wildgroei. Het is inclusief napalm 
bommen en nucleaire kernkoppen en gewapende auto’s voor de politie om te vechten tegen de rellen in onze steden en 
inclusief de televisieprogramma’s die geweld verheerlijken om zodoende speelgoed te kunnen verkopen aan onze kinderen.
Echter, het bruto nationaal product meet niet de gezondheid van onze kinderen, de kwaliteit van hun onderwijs en het plezier 
van hun spel. Het is niet inclusief de schoonheid van onze poëzie, of de kracht van onze relaties, de diepgang van onze 
publieke debatten of de integriteit van onze ambtenaren. Het meet ons verstand noch onze moed, onze wijsheid noch ons 
leren, onze compassie noch onze toewijding aan ons land, het meet kortom alles, behalve dat wat het leven kwaliteit 
geeft.”

WIERE WINST !



Hoe zit dit dan nou voor onze MKB bedrijven?
• (lokale) Overheid: heeft zich via VN gecommiteerd aan 17 
SDG doelstellingen en zet zich in voor de verwezenlijking van de 
SDG's via beleid en eigen aanbestedingsprocedures voor (MKB) 
bedrijven

• Regelgevende instanties: (MKB) bedrijven zullen in 
toenemende mate aan striktere nationale en internationale 
(CO2 en circulariteits) doelstellingen en regelgeving worden
blootgesteld

• Investeerders: Meer eisen aan (MKB) bedrijven om de 
transitie naar de “nieuwe economie” te maken, al is het maar 
om (toekomstige) blootstelling aan transitie- en reputatierisico’s 
te voorkomen.

• Toeleveranciers/partners: Partijen uit de keten zullen eisen 
aan elkaar gaan stellen.

• Klanten: Driekwart van de consumenten in Nederland vindt 
dat bedrijven positief moeten bijdragen aan de maatschappij, 
het milieu en het welzijn van mensen. Slechts 29% vindt echter 
dat bedrijven dit ook echt doen (dossier duurzaam 2019). 

• Maatschappij:  social license to operate bepaalt de mate 
waarin een samenleving een bedrijf accepteert en steunt.

BEDRIUWEN MOATTE EK
MEIDWAAN !!



Wrâld net sa: 
“an entity's greatest 
responsibility lies in the 
satisfaction of the 
shareholders.”
(Friedman, 1970)

Mar sa: 
“Organisations create (or destroy) value for their
providers of finance through the value they create (or 
destroy) for the organisation and society. Through the
process of creating (or destroying) value, 
organisations have an impact (positive or negative) on 
the achievement of the SDGs. The achievement of the
SDGs is critical to creating long term value for
providers of finance.” (Adams e.a., 2020).



Bestjoerlike Oerienkomst Fryslân 2019-2023

- Lok op 1 

• De meeste indices van welvaart meten levensvoorwaarden, terwijl het gaat 
om levensuitkomsten 

• Deze gemeten voorwaarden geven aan hoe het gaat met de ingezette koers, 
niet of die juist is. 

• Meting van gelukkige levensjaren is makkelijk en internationaal vergelijkbaar 
en kan ook ingebed worden in beleid. 

(Veenhoven, 2019)



Fries Social Planbureau - FSP
7 december 2018 - Henk Fernee e.a.



Nije Wetjouwing EU (Green Deal)

Internationaal:
- Sustainable Development Goals
- Parijs Akkoord  (opwarming aarde ruim onder de 2 graden vanaf 1990)

Europese Green Deal – Fit for 55 pakket
- EU Taxonomie – Een lijst: Wat verstaan we wel en niet onder duurzaamheid
- CO-2 uitstoot wordt duurder
- Actieplan Circulaire Economie – gericht op afval preventie en levensduur producten
- Uitgebreide Producenten Aansprakelijkheid
- CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (2 van de 3)

o Meer dan 250 medewerkers
o Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
o Meer dan 20 miljoen euro op de balans

- Corporate Sustainability Due Diligence Directive (uitbreiding CSRD)

Nationaal
- Vertaling Green Deal naar Nederlandse wetgeving
- De nieuwe omgevingswet met vroegtijdige participatie van betrokkenen





From TINA to TAPAS









SDG Management Systeem voor bedrijven en overheden





2024 - 3e ECG - Internationale Science Conference in Leeuwarden (i.o.) 



Maar…..



Er is meer nodig dan een tuinslang…….



IPCC de klimaatdoelen worden niet 
gehaald …. dus



It is oan ús !



Tank foar jo oandacht

Fragen ?

Jacqueline Hofstede
+31651340737
j.hofstede@ynova.nl
www.ynova.eu

Taeke Tuinstra
+31628317309
taeke.tuinstra@nhlstenden.com

mailto:j.hofstede@ynova.nl
http://www.ynova.eu/

	Wiere Winst: �Brede Wolfeart in Fryslân����Drs. Jacqueline Hofstede �Common Good Ondernemer en Expert Brede Welvaart, SDGs en Circulaire Economie �Dr. Taeke Tuinstra �Onderzoeker NHL Stenden “Vitale Economie”
	               Fragen oan de minsken yn de seal
	               Efkes foarstelle�Taeke Tuinstra en Jacqueline Hofstede  
	De grote sprong voorwaarts !
	           
	Om te begjinnen dit sitaat…..
	Wêrom stribje wy nei ekonomyske groei?
	Roosevelt
	Oarsprong Bruto Binnenlânsk Produkt
	Praktyk: middel wurdt subdoel en einddoel wurdt net berikt
	media
	Media 2
	Dianummer 13
	Wiere Winst !
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Bestjoerlike Oerienkomst Fryslân 2019-2023� - Lok op 1 
	           
	           Nije Wetjouwing EU (Green Deal)
	Dianummer 20
	From TINA to TAPAS
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	                SDG Management Systeem voor bedrijven en overheden
	                
	                
	           Maar…..
	           
	IPCC de klimaatdoelen worden niet gehaald …. dus
	              
	�����������Tank foar jo oandacht��Fragen ?���Jacqueline Hofstede�+31651340737�j.hofstede@ynova.nl�www.ynova.eu��			Taeke Tuinstra			�			+31628317309�			taeke.tuinstra@nhlstenden.com��

