
30 april – 1 mei 2016, De Groene Golf Deventer 

Beautiful Economies 
How to liberate and harness our true wealth 

 

docente: Inez Aponte (UK) 
 

Er komt een nieuwe economie aan. 
Overal ter wereld werken mensen samen, delen ze hun middelen, stellen ze kritische 
vragen bij het dominante economische groeimodel, en werken ze aan duurzamere 
systemen. Deze intensieve tweedaagse workshop is een kans om te leren over deze 
alternatieven en te ontdekken welke rol jij hierin kan spelen. 
 

Met als vertrekpunt het Human Scale Development model, ontwikkeld door de ‘groene’ econoom 
Manfred Max-Neef, zullen we ons gaan afvragen wat onze werkelijke rijkdom is, en onderzoeken hoe 
we de krachten kunnen bundelen om bloeiende locale gemeenschappen te helpen creëren. 
 

Door middel van presentaties, interactieve oefeningen en groepsdiscussies verkennen we: 

 modellen die ecologie, economie en welzijn integreren 

 hoe ons ‘verhaal’ over wat  economie is, effectieve actie in de weg staat 

 de sociale en financiële voordelen van economische re-localisering 

 de impact van verschillende geldsystemen en hoe we de uitruil van goederen en diensten 
kunnen veranderen 

 het belang van de ‘onzichtbare economie’ 

 wat je kunt doen in je eigen gemeenschap, nu meteen! 
 

Ontdek nieuwe manieren om mensen uit je gemeenschap actief te krijgen, leer over kernconcepten 
uit het nieuwe economische denken, doe inspiratie op door een veelheid aan baanbrekende 
projecten en krijg gereedschappen in handen om positieve en duurzame verandering teweeg te 
brengen. 
 
Kosten:  
naar draagkracht € 80 / € 100 / € 120 euro,  inclusief warme lunch (streek / biologisch / vegetarisch) 
Meer info en aanmelden: http://growinggoodlives.com/events/beautiful-economies-deventer/  
 

“Deze workshop heeft mijn opvattingen over economie volledig veranderd.” 
 

Beautiful Economies – How to liberate and harness our true wealth 
een tweedaagse workshop over wegen richting een andere economie, door Inez Aponte 

zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016 
9:30 – 17:00 uur 

Locatie: duurzaamheidscentrum De Groene Golf, Deventer 
voertaal: Engels 

http://growinggoodlives.com/events/beautiful-economies-deventer/


INEZ APONTE  

is facilitator, trainer en consultant op het 

gebied van de zogeheten Human Scale 

Development Approach. Ze werkt met 

individuen en gemeenschappen die de 

kwaliteit van hun leven willen verbeteren 

in relatie met de ecologie van de Aarde.   

Met haar achtergrond in Arts & Performances 

heeft ze interactieve leerprocessen ontworpen 

sinds 1998 en heeft ze gewerkt met en voor 

organisaties als het Wereldnatuurfonds, de 

British Council  en The Soil Association. Ze is een erkende Trainer voor Transition Network, is 

mede-oprichter van het Well & Good Project en werkt voor de organisatie Futurebound uit 

Totnes (Z-W Engeland) in hun Leadership for Resiliency programma. Ze is ook lid van het 

New Economics Organisers Network .  

 

Inez zet haar tomeloze creatieve energie in om oude probemen op een frisse manier te 

benaderen, met een passie voor grondig onderzoek. Op die basis heeft ze programma’s 

ontwikkeld en gegeven voor studenten van het Deense Institute for Studies Abroad, de 

London School of Economics, het Lille Institute of Political Studies en het Schumacher 

College, evenals voor activisten binnen de New Economy beweging.  

 

 

http://growinggoodlives.com/human-scale-development/
http://growinggoodlives.com/human-scale-development/
https://www.britishcouncil.org/
https://www.soilassociation.org/
http://www.transitionnetwork.org/
https://wellandgoodproject.wordpress.com/
http://futurebound.org.uk/
http://neweconomyorganisers.org/

