BEGRIJP ER IETS VAN
3 AVONDEN ECONOMIE VOOR
WIE CRITISCH WIL VOLGEN WAT
ER GEBEURT en EIGEN KEUZES
WIL MAKEN
door

Economy Transformers
in

DE EXPEDITIE
Door deze avonden begrijp je wat economie is en welke rol het
speelt in onze samenleving. Je leert over de functie van
geld(creatie), aandelen, rente, derivaten, de rol van banken en
beleggers. Wat gebeurt er als een bank 'omvalt' en waarom
worden ze dan door de overheid gesteund? En het zal gaan
over je zelf, jouw invloed en de keuzes die je daarin maakt.
14 en 28 mei - Martijn van der Linden geeft 2 (interactieve)
avonden economische basiskennis om te kunnen begrijpen wat je
in de media hoort/leest om daarover met iets meer kennis een
mening te vormen. De tweede avond zal hij vooral aan de hand van
nieuwsfeiten kennis overdragen. Wat een duurzame economie is
krijgt deze tweede avond ook aandacht.
11 juni - Damaris Matthijsen en Marjon van Opijnen een
avond waarop je naar je eigen functioneren in economisch verkeer
gaat kijken en wat je zelf kunt bijdragen aan verandering.
Economy Transformers willen de economie terug brengen naar
een evenwicht tussen mens en natuur. Ze organiseren activiteiten
waar denkers en doeners elkaar ontmoeten om ideeën en acties te
initiëren met respect voor een duurzame economie.

Deelname: Je kunt deelnemen als je wilt leren. De avonden zijn
opgezet als cursus, het zijn geen discussie-avonden. Natuurlijk zal
er wel gesprek en interactie zijn.
data:

14, 28 mei en 11 juni

tijd:

20.00 tot 21.30 uur

kosten:

Richt bedrag van €30,- (voor de hele serie)

opgave:

uiterlijk 10 mei

informatie:

033 4753001, expeditie@antenna.nl

Martijn Jeroen van der Linden
Martijn studeerde bedrijfseconomie in Tilburg (2003) en werkte vervolgens 5 jaar in de
financiële wereld. Hij startte als management trainee bij ING, was vervolgens project- en
portfoliomanager in Amsterdam, Brussel en Frankfurt am Main. Daarna handelde hij op de
beurs in Londen. Martijn heeft van dichtbij ervaren wat er mis is met het bestaande
financiële en economische systeem en besloot te gaan streven naar verandering van het
systeem. Sinds 1 september 2011 is hij coördinator van het Platform DSE. Hij publiceert
binnenkort een stuk over het huidige geldsysteem.
Damaris Matthijsen
Na een zakelijke MVO carrière, richt zij in 2009 Economy Transformers op. Een beweging
van 600 mensen die met elkaar toewerken naar een vitale economie en samenleving.
Begin 2013 richt zij na haar besturende rol samen met Marjon een bedrijf op waarmee zij
beogen de transitie mede vorm te geven, richting te geven en te versnellen. Lopend
project: het schrijven van een boek over de uitkomsten van Economy Transformers.
Verwachtte publicatiedatum: juni 2013. Damaris is moeder van zoontje Abel (2010) en
woont in Amsterdam.
Marjon van Opijnen
Marjon is sinds 2000 werkzaam op het gebied van duurzaamheid en mondiale
ontwikkeling. Zij is onder andere werkzaam geweest bij de Triodos Bank, Artsen zonder
Grenzen en Cordaid. Daarnaast heeft zij als internationaal consultant en trainer op het
gebied van de implementatie van duurzaamheid bij bedrijven en in toeleveringsketens
gewerkt. Samen met Damaris heeft zij het succesvolle Leaders for Economic Change
programma (www.economicpioneers.eu) opgezet. Een trainingsprogramma op het gebied
van economische transitie en leiderschap, ontwikkelt speciaal voor masterstudenten en
young professionals.

