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Voorwoord

CONNACT
TO
INNOVEST
IN THE
BASIC
NEEDS

Samenwerken aan concrete en maatschappelijk relevante innovatieprojecten.
Samen innoveren en investeren in onze basisbehoeften. Samen succesvolle nieuwe
businessmodellen ontwikkelen. Dat is het doel van Stichting o.o.
o.o creëert en onderhoudt de vrije, onafhankelijke denk-, werk- en
investeringsruimte die netwerken van stakeholders nodig hebben om succesvol
samen te werken aan concrete, maatschappelijk relevante innovatieprojecten.
Dit manifest beschrijft onze visie, onze drijfveren en onze plannen.
Wij geloven in de kracht van het goede.
Burgers staan zowel aan het begin als aan het eind van de waardeketens.
Hun basisbehoeften zijn wat ons betreft het vertrekpunt. Pensioenkapitaal en
spaargeld worden door bedrijven en dienstverleners dienstbaar geïnvesteerd.
In een duurzaam leven, met duurzame consumptie. Voor iedereen is er voldoende
gezond voedsel. Genoeg hernieuwbare energie. Een menselijke woonomgeving.
Solidaire gezondheidszorg. Een sterke natuur, nationaal en internationaal.
En aan het eind van een welbesteed leven een zorgeloze oude dag.
Laten we nu aan de slag gaan en de kringloop sluiten.

NU!

go.od
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Samen innoveren en investeren
in de echte basisbehoeften
Onze echte basisbehoeften bedreigd
Investeren in onze basisbehoeften. Het is zo logisch.
De grenzen van onze manier van leven, consumeren en produceren komen in zicht.
De wereldbevolking groeit als kool, verhuist naar de steden en wordt steeds rijker.

SAMEN
INNOVEREN
EN
INVESTEREN
IN DE ECHTE
BASISBEHOEFTEN

De vraag naar woonruimte, energie, transport en luxe voedsel neemt in hoog
tempo toe. Steeds meer mensen lijden aan welvaartsziekten en ouderdomskwalen.
We maken ons zorgen over de opwarming van de aarde en over onze toekomstige
energie- en voedselvoorziening. We worden met z’n allen steeds ouder, maar of we
comfortabel oud zullen worden, dat betwijfelen we.
Het gevoel van onbehagen groeit. We worden in onze echte basisbehoeften bedreigd.
Tegelijkertijd creëren de financiële en economische systemen perverse situaties.
De aandacht van bedrijven voor financiële en economische resultaten én voor de
aandeelhouders, is groter dan de aandacht voor waar het echt om gaat.
Geld is een doel geworden, en geen middel. Het ontwikkelen van de broodnodige
innovatieve oplossingen voor een goede toekomst lijkt onmogelijk. Onze manier van
leven implodeert.
Steeds meer mensen zien dat het zo niet langer kan. Toch kunnen we als burger,
consument, aandeelhouder, pensioenpremiebetaler, vermogensbeheerder, producent,
maatschappelijke organisatie of bestuurder de vicieuze cirkel niet doorbreken.
Terwijl we dat diep in ons hart wel graag zouden willen.
Op naar een duurzame consumptiemaatschappij die van nature goed is.
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Terug naar de basis
o.o zet de economie op d’r kop. Zet in op ondernemerschap in dienst van de
basisbehoeften van burgers. Bedrijven, investeerders, maatschappelijke organisaties
en overheden krijgen de ruimte dat innovatief en rendabel te doen.
Doorbraakinnovaties ontstaan uit nieuwe inzichten. Daar zijn verrassende
verbindingen tussen kennis, initiatieven en gevestigde sectoren en structuren
voor nodig.

o.o wil daar dienstbaar aan zijn.

inno.0vaties
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Onafhankelijke ruimte
o.o creëert en onderhoudt de vrije, onafhankelijke denk-, werk- en investeringsruimte
die netwerken van stakeholders nodig hebben om succesvol samen te werken aan
concrete, maatschappelijk relevante innovatieprojecten.
Stakeholders bevrijden zich uit bestaande structuren en deblokkeren het systeem:
zij kunnen zich verbinden met de rijkdom aan bestaande kennis, inzichten en ideeën.
Wensen en initiatieven van burgers en bedrijven worden gebundeld, en marktrijpe
innovatieconcepten worden in kaart gebracht.

0.0

Institutionele beleggers krijgen met nieuwe reële investeringsmogelijkheden de kans
om op een verantwoorde manier voor de lange termijn te beleggen. Zij geven zo een
hoogwaardige invulling aan de maatschappelijke rol van het kapitaal dat zij namens
burgers beheren: met hun beleggingen vervullen zij de maatschappelijke wensen van
hun deelnemers.

Oude wereld

0.0

Nieuwe wereld

Burger
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De burger in de hoofdrol
Burgers hebben zélf de sleutel in handen voor een energieke maatschappij. Ons ideaal
is dat burgers zich bewust worden van die sleutelpositie. Die energieke maatschappij
staat garant voor:
• genoeg gezond voedsel
• genoeg hernieuwbare energie
• een menselijke woonomgeving
• een solidaire gezondheidszorg
• een sterke natuur, nationaal en internationaal
Burgers kunnen de doorbraak mobiliseren door hun eigen (pensioen)vermogen
in te zetten en zich zo te verbinden met waar het werkelijk om gaat: om onze
basisbehoeften.

Maatschappij

Consumenten

Overheid
Ngo’s
Toezichthouders

De rol van
de burger
Investeerders
Pensioenfondsen
Vermogende particulieren
Verzekeringsmaatschappijen
Banken
Stichtingen
Risicokapitaal

Bedrijven
Voeding
Voedselproductie
Energie
Wonen
Innovatieve partijen en uitvinders
Mkb
Kennisinstellingen
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Bewustwording

Open marktplaats

Inzichtelijk maken

Investeren

Begrijpelijk maken

Toezicht

Wenselijk maken
Mogelijk maken

o.o maakt co.orperatie mogelijk
Bewustwording o.o
o.o maakt samen innoveren en investeren in de echte basisbehoeften mogelijk door
bewustwording te stimuleren.
We helpen stakeholders met andere ogen te kijken en vanuit hun nieuwe visie te
handelen.
We maken inzichtelijk welke kansen er zijn voor innovatieve doorbraken in primaire
productieketens. Zodat veranderingen mogelijk worden.

Co.orperaties
Co.orperaties

We ondersteunen complete netwerken van stakeholders bij het opzetten van

Innovatie

co.orperaties. Deze co.orperaties werken op basis van opensource-innovatie samen

Netwerk

aan concrete innovatieprojecten. En doorbreken zo barrières.

Mobiliseren
Marketing

Partijen organiseren zichzelf binnen ketens snel en effectief voor marktimpact
op grote schaal. Dat gebeurt door een combinatie van radicale innovaties in
samenwerken, technologie, businessmodellen en financieringsvormen.

o.open marktplaats
Een gezamenlijke o.open marktplaats stelt (institutionele) beleggers in staat optimaal
aan te haken bij de kansrijke maatschappelijke innovaties die door co.orperaties
worden ontwikkeld. Zo komt de match tussen innovatieve projecten en financiering
gemakkelijker tot stand, en kan er snel en breed worden uitgerold.
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Ons kapitaal wordt aangewend voor dienstbaar ondernemerschap
Basisbehoeften zijn vertrekpunt. Bedrijven realiseren op korte termijn innovatieve
doorbraken in ketens. Met soms wereldwijde impact. Noodzaak wordt bron van
ontwikkeling en innovatie. Net als vroeger.
Onze echte basisbehoeften zijn het vertrekpunt. Innovaties de oplossing.
Ons eigen (pensioen)kapitaal het smeermiddel.

Natuurlijke innovatie-eco.onomie
Op deze manier ontstaat een natuurlijke innovatie-eco.onomie, die welzijn genereert
voor alles en iedereen. Een natuurlijk eco.osysteem waarin investeren in onze
basisbehoeften de drijvende kracht is. En dienstbaar ondernemerschap heel rendabel
blijkt te zijn.
In hoog tempo slaan we nieuwe wegen in die leiden naar een markteconomie waarin
álle burgers zich prettig voelen. Een nieuw soort ‘Zwitserleven Gevoel’ ervaren. Nieuw
omdat we weten dat het goed zit met onze toekomst en die van alle generaties na ons.
Er ontstaat een wereld waarin uitvinders, innovatieve bedrijven, kennisinstellingen,
maatschappelijke organisaties, overheid en investeerders samen, met én in het
belang van de burger ondernemen. En daarmee in het belang van de planeet.
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Door slimme bundeling van kennis, constructieve energie en geld, ontwikkelen
we sneller innovatieve oplossingen op het gebied van voeding, voedselproductie,
gezondheid, energie en wonen. En die oplossingen kunnen – met veel meer succes en
hoger welzijnsrendement voor alles en iedereen – worden opgeschaald.
Zo ontstaat een modus waarin ’investeren in de basis‘ de drijvende kracht
wordt. Bijdragen aan de maatschappij is een natuurlijk en leidend onderdeel van
ondernemerschap. Bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan de gezondheid en

In
go.od
we
trust

veerkracht van onze maatschappij – en daarmee wezenlijk bijdragen aan ons
welzijn – ontwikkelen sterke positieve reputaties tegen lagere investeringen.
Dienstbaar ondernemerschap is rendabel ondernemerschap.

0.0

dienstbaar ondernemerschap
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NU!
Intenties

in

go.od
we
trust

Investeerders

Kennis

go.od
Netwerken

Ideeën

Initiatiefnemers

Initiatieven

We geloven in het goede
Alle ingrediënten voor samen innoveren en investeren in de basisbehoeften van de
burgers zijn in huis.

We hebben immers:
• goede, duurzame intenties
• goede, duurzame kennis
• goede, duurzame ideeën
• goede, duurzame initiatieven
• goede, duurzame initiatiefnemers
• goede, duurzame investeerders
• krachtige, maatschappelijke instituties en sociale netwerkverbindingen
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NU!
We gaan het doen
Burgers van alle leeftijden en achtergronden hebben de sleutel tot succes in handen.
o.o helpt die sleutel om te draaien en alle bestaande goede ingrediënten voor
doorbraakinnovaties met elkaar te verbinden.
Wij burgers zijn ons ervan bewust dat we, ondanks de verschillende petten die we in
het dagelijkse leven dragen, in essentie samen één maatschappij vormen. We zijn:

• consument

die in zijn behoeften wil voorzien;

• ondernemer 	die probeert in de behoeften van de maatschappij te voorzien;
• investeerder	in bedrijven, bijvoorbeeld via ons pensioenfonds, die in onze
behoeften voorzien;
• kiezer	die via de overheid de condities schept voor de maatschappij
waarin we leven en werken;
• toezichthouder	of lid van een belangenorganisatie die een oogje in het zeil
houdt.
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We zorgen dat we onze zaken op orde hebben. We investeren zelf in een gezonde
basisstructuur voor onze maatschappij, zodat we in onze huidige behoeften kunnen
voorzien. Dat doen we op zo’n manier, dat toekomstige generaties voor zichzelf
kunnen zorgen. En ook voor ons, als we dat later nodig hebben.
We voegen dus de wensen en collectieve intelligentie van de burger toe aan onze
liberale economie en maatschappelijke organisatievormen.
Door samen te werken via nieuwe sociale media maken we onze maatschappelijke
behoeften kenbaar en zorgen ervoor dat onze wensen in productieketens meer
leidend worden. Zo maken we zelf, als ’vragende partij‘ aan het begin van die ketens,
baanbrekende innovaties realiteit. Zelfs over grenzen heen. En sneller dan verwacht.
Niet pas in 2050, maar nu!
Het resultaat: een inherent hogere kwaliteit van onze consumptie, een groter gevoel
van geluk. En dat alles tegen lagere kosten voor productie, controle, marketing en
distributie.
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Co.orperatie geheim van het succes
Co.orperatie is een o.o manier van werken die het ontwikkelen van innovatieve
oplossingen voor de basisbehoeften van burgers centraal stelt.
We gaan samenwerken in ‘zwermen’. Precies zoals vogels dat doen als ze met heel
veel zijn. In een zwerm veroorzaakt de communicatie tussen de individuen een
voortdurende verandering in de samenwerking met anderen en het gedrag van de
groep. En daar heeft de hele zwerm baat bij.
De constructieve energie, kennis en ervaring die er al zijn, worden op zo’n manier
gebundeld, dat grote aantallen stakeholders organisch in continue dynamische
interactie met elkaar tot bijzondere en onverwachte oplossingen komen.
Zo worden verrassende en productieve verbindingen mogelijk.
o.o ondersteunt netwerken van stakeholders onder andere bij het opzetten van
co.orperaties die het ‘samen zwermen’ mogelijk maken.
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Co.orperatie drijft op o.o pijlers
• Bewustwording o.o
• Mobiliseren o.o
• Marketing o.o
• Innovatie o.o
- Ontwerp o.o
- Kennis o.o
- Productie o.o
• Netwerk o.o
• Marktplaats o.o
• Investeren o.o
• Toezicht o.o
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Bewustwording o.o
o.o creëert bewust worden. En maakt zo samen innoveren en investeren in de echte
basisbehoeften mogelijk.
Met behulp van creatieve communicatiemiddelen en -technieken helpen we
stakeholders met andere ogen te kijken. En vervolgens aan de gang te gaan.
We scheppen de condities die netwerken van stakeholders en burgers nodig hebben
om zich vrij te kunnen bewegen. Maken de kansen voor innovatieve doorbraken in
primaire productieketens inzichtelijk en maken zo verandering mogelijk.

BEWUSTWORDING
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Mobiliseren o.o
De burgers zijn de spil. Door de vraag van burgers te bundelen en hun inbreng bij
het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op grote schaal te mobiliseren, ontstaat
het marktpotentieel dat nodig is om grootschalig investeren in de basis rendabel te
maken.
Burgers kunnen geïnvolveerd raken in allerlei rollen. Bijvoorbeeld als:
• deelnemers van pensioenfondsen
• burgers van gemeenten
• leden van ngo’s
• leden van verenigingen

$

• inwoners van transitiesteden
De huidige sociale media en communicatietechnieken maken het mogelijk om
co.orperaties op verschillende manieren vorm te geven.

Marketing o.o
Niet zo veel mogelijk producten en diensten wegzetten, of consumenten misleiden,
maar in dialoog met burgers en stakeholders de echte basisbehoeften doorgronden
en daar vervolgens in voorzien. Met de P’s van People, Planet en Profit volledig in
balans. Dat is marketing o.o.
Bedrijven en dienstverleners bouwen vertrouwensrelaties op met alle
belanghebbenden. Vanuit hun kernactiviteiten ontwikkelen ze een visie, een
missie en een onderscheidende positionering die bijdragen aan de duurzame
consumptiemaatschappij. Met zichtbare uitvloeisels daarvan in producten, diensten
en creatieve en impactvolle communicatie-uitingen dragen zij hun ‘Purpositionering’
uit en maken duurzaamheid aantrekkelijk. Omdat maatschappelijke rol en innovatief

Mobiliseren

ondernemerschap weer met elkaar zijn verbonden, groeit het draagvlak en worden
deze bedrijven en dienstverleners effectiever in de markt.
Eco.olness door de keten heen!
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Innovatie o.o
Co.orperaties van stakeholders werken aan concrete innovatieprojecten op basis
van een gezamenlijk, integraal en aantrekkelijk langetermijnperspectief.
Deze samenwerking tussen verschillende ketens, sectoren en disciplines
maakt horizontale en verticale ketenintegratie mogelijk.
De projecten zijn succesvol omdat samenwerken gericht is op het realiseren van
meerwaarde voor alle betrokkenen.
Co.orperaties gaan uit van de maatschappelijke behoeften en concrete kansen die
er liggen. Door opensource-innovaties creëren ze de bouwstenen voor praktische
oplossingen en doorbreken ze barrières.
Ontwerp o.o
Uitgaande van de maatschappelijke behoeften, denken co.orperaties na over
materialen, energie, hergebruik etc. En ze houden, heel vanzelfsprekend, niet alleen
rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van producenten, maar ook met
de milieuaspecten in de ruimste zin.
Kennis o.o
Alle stakeholders kunnen gebruikmaken van de kennis die in de gemeenschap
aanwezig is. Samen bewegen ze van beloning op basis van het gebruikelijke IP-recht,
naar beloning op basis van een royaltymodel.
Productie o.o
Producenten kunnen met moderne, innovatieve technieken massamaatwerk van
goede kwaliteit maken. De productiemiddelen zijn via aandelen, institutionele
beleggers, vermogensbeheerders van maatschappelijk verantwoorde welgestelde
particulieren, stichtingen e.d. voor een belangrijk deel in handen van de gemeenschap.
De eigenaren krijgen daar een faire beloning voor. De productiemiddelen zijn

inno.ovatie

herbruikbaar of gemakkelijk te recyclen.
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Netwerk o.o
De innovatieve organisatievorm ‘Meshwork’ maakt vruchtbare samenwerking binnen
co.orperaties mogelijk.
Dit vlechtwerk vergemakkelijkt samenwerken, ondersteunt synergie, bevordert
overzicht en vergroot de slagingskans, terwijl het de kosten en doorlooptijd verlaagt.
Stakeholders kunnen zichzelf binnen ketens snel en effectief voor impact op grote
schaal organiseren met behulp van een combinatie van online communicatiemiddelen
en bijeenkomsten. Nieuwe inzichten, creativiteit, flexibiliteit en veerkracht ontstaan
vanzelf. Acties en relaties worden zichtbaar en ontwikkelen zich verder.
Kennis, expertise en middelen worden uitgewisseld. Met resultaat.

netwerk
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Marktplaats o.o
De financiële wereld verbindt zich direct met de reële wereld. Een gezamenlijke open
marktplaats versnelt het tot stand komen van de natuurlijke innovatie-economie.
Beleggers, groot en klein, kunnen gemakkelijk aanhaken bij de kansrijke
maatschappelijke innovaties die door co.orperaties worden ontwikkeld.
Riskmanagers krijgen een helder overzicht van kansen en risico’s, zodat ze
weloverwogen en met vertrouwen in kansrijke innovatieve projecten kunnen
investeren. De match tussen innovatieve projecten en benodigde financiering komt zo
gemakkelijker en sneller tot stand.

marktplaats
Stichting o.o - o.o maakt co.orperatie mogelijk - 37

Investeren o.o
Alleen al in Nederland beheren institutionele beleggers – zoals pensioenfondsen (800
miljard) en verzekeraars (400 miljard) – kapitalen van ons, burgers. Ook vermogende
particulieren en stichtingen beleggen samen vele miljarden. Al dat geld kan macht en
kracht geven als het wordt ingezet voor reële radicale innovatieprojecten en bewezen
technologieën.
Investeren kan op drie niveaus:
• in ontwikkelen van de innovatie;
• in grootschalig implementeren van de innovatie;
• in infrastructuur om co.orperatie in ketens mogelijk te maken.
Daarnaast kunnen investeerders hun eigen publieke en private netwerken
inzetten om de kans op succes te vergroten. Ze dragen op die manier bij aan een
fundamenteel duurzame inrichting van onze maatschappij op het gebied van voeding,
voedselproductie, gezondheid, energie en wonen.
Het gedegen vlechtwerk van belanghebbenden zorgt voor een stabiel
investeringsklimaat en een maatschappelijk robuust rendement. De investeringen
resulteren gedurende vele jaren in sterke kasstromen en grote maatschappelijke
meerwaarde. Beleggers - en dat zijn ook burgers - worden daar ook ruimschoots voor
beloond.
De overheid draagt daar in de nabije toekomst op basis van integraal en holistisch
inzicht met optimale juridische, fiscale en planologische condities aan bij.
De pensioenfondsen krijgen in overleg met de toezichthouders de mogelijkheid om

Investeren in innovatie

de te verwachten bestendige kasstromen te gebruiken als dekking voor toekomstige
uitkeringen. Daarnaast wordt het mogelijk om het resultaat van de investeringen - als
de pensioendeelnemers daar behoefte aan hebben - te gebruiken voor uitkeringen in
natura.
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Toezicht o.o
Meewerkend toezicht kan ontstaan door collectief inzicht en integrale kennis van het
totale systeem.
• De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) weten dat
de economie toekomstbestendig is.
• Riskmanagers weten waarin wordt belegd.
• Maatschappelijke organisaties (ngo’s) weten hoe producten en diensten tot stand
zijn gekomen.
• De Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMa) en soortgelijke instituties weten dat
samenwerking bijdraagt aan de maatschappelijke behoeften.
• Consumentenbond en organisaties op het gebied van warenonderzoek weten dat
de kwaliteit inherent goed is.

toezicht
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Wat levert o.o mij op?
o.o biedt toegevoegde waarde voor iedereen:
• consument
• investeerder
• bedrijf
• maatschappij

Ik ben consument
Ik voel mij niet langer toeschouwer maar hoofdrolspeler. Mijn behoeften staan
centraal, en mijn kapitaal wordt daarvoor aangewend. We werken in co.orperatieve
organisatievormen samen. De kracht van mij en medeconsumenten is medebepalend
voor doorbraakinnovaties in de basisstructuur van de maatschappij. Dat levert mij een
veerkrachtige en inherent gezonde leefomgeving op; nu en ook voor de generaties na
mij.

Ik voel me niet langer toeschouwer maar hoofdrolspeler.

Ik voel me niet langer
toeschouwer maar
hoofdrolspeler

Mijn behoeften
staan centraal en
mijn kapitaal wordt
voor mijn behoeften
aangewend

Ik weet dat wat ik
consumeer, inherent
goed is

Voordeel
consument

consument

De samenwerking
met mijn
medeconsumenten
heeft effect

Veerkrachtige en
inherent gezonde
leefomgeving, ook voor
de generaties na mij
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Ik ben investeerder
Ik weet exact waarin ik investeer. Ik ken de maatschappelijke waarde die ik toevoeg,
ik overzie de systeemrisico’s over de hele keten heen en weet dat ik robuuste
kasstromen genereer. Nu en op de lange termijn. Ik kan vertrouwen op de overheid
als betrouwbare partner; mijn toezichthouder denkt toekomstgericht met me mee.
Als aandeelhouder voel ik me medeverantwoordelijk voor het maatschappelijk
resultaat.
Als beheerder van een pensioenfonds weet ik dat mijn deelnemers de producten die
met hun eigen pensioengeld worden geproduceerd, af zullen nemen. Dat geeft mij de
kans om op een verantwoorde manier op de lange termijn te beleggen. Ik geef zo een
hoogwaardige invulling aan de maatschappelijke rol van pensioenkapitaal.

Als beheerder van een pensioenfonds weet ik dat mijn
deelnemers de producten die met hun eigen pensioengeld
worden geproduceerd, af zullen nemen.
Met tastbare beleggingen vervullen we de maatschappelijke wensen van onze
deelnemers. We realiseren een hogere dekkingsgraad door uitkeringen te verzekeren
met reële kasstromen die een hogere waarde hebben dan de huidige rente.
Additioneel ontstaat de mogelijkheid om pensioen in natura uit te keren.
Waar mogelijk, helpen we de vraag van pensioengerechtigden te mobiliseren.
Zo zorgen we voor mentale rust bij gepensioneerden.
Als beheerder van fondsen van vermogende particulieren weet ik dat het kapitaal de
gelegenheid biedt een daadwerkelijke bijdrage aan de maatschappij te leveren.
Terwijl het rendement goed is.

pensioenfondsen
Stichting o.o - Wat levert o.o mij op? - 45

Als bank kan ik tegemoetkomen aan de wensen van onze klanten door constructief,
concreet en tastbaar invulling te geven aan onze maatschappelijke rol.
Als verzekeringsmaatschappij krijg ik de kans systeemrisico‘s te verkleinen met
langetermijninvesteringen die een hoger rendement opleveren. Door de verbinding
met de wensen van onze verzekerden ontstaat een prettige, ontspannen sfeer tussen
mijn klanten en mij.
Als stichting kan ik makkelijker investeringen vinden die ik kan verbinden aan onze
eigen ideële doelstellingen.
Als donateur van o.o, weet ik dat mijn geefgeld helpt co.orperaties te initiëren en
realiseer ik me dat ik bijdraag aan innovatiedoorbraken in de basisstructuur van de
maatschappij. Mijn geefgeld helpt de maatschappij weer op een natuurlijke manier in
gezonde kringlopen te laten doorstromen.

Als
aandeelhouder
heb ik positieve
invloed op het
maatschappelijk
resultaat

De
toezichthouder
denkt
toekomstgericht met
me mee

investeerders

Ik ken de
maatschappelijke
waarde die ik
toevoeg
Ik overzie de
systeemrisico’s
door de keten heen

Voordeel
investeerder
Ik weet waarin ik
investeer

Ik kan
vertrouwen op
de overheid als
partner

Ik genereer
langjarig robuuste
kasstromen
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Ik ben ondernemer
Als ondernemer ken ik de daadwerkelijke behoefte van de keten. Ik weet dat ik op
de stakeholders in de keten kan vertrouwen. Ik weet dat ik daadwerkelijk waarde
toevoeg. Ik realiseer me dat mijn institutionele investeerder ook de burger is voor wie
ik produceer.
Met doorbraken in keteninnovatie tonen we ons samen koploper en ontvangen
we onze licentie om te produceren. Omdat de aandeelhouder meestal de
pensioendeelnemer of de eindconsument vertegenwoordigt, worden de kansen op een
versnelde succesvolle verdere ontwikkeling en opschalen van innovaties vele malen
groter.
Als innovatieve partij en uitvinder word ik beter zichtbaar en krijg ik toegang tot een
beter netwerk en kapitaal. De kans op voldoende draagvlak voor succes wordt groter.

Als ondernemer ken ik de daadwerkelijke behoefte van de keten.
Ik weet dat ik op de stakeholders in de keten kan vertrouwen.
Ik weet dat ik daadwerkelijk waarde toevoeg. Ik realiseer me dat mijn
institutionele investeerder ook de burger is voor wie ik produceer.

Directe
band met onze
aandeelhouders
en de integrale
koppeling binnen en
tussen ketens

We worden
beter zichtbaar en
krijgen toegang tot
een beter netwerk en
meer kapitaal

We tonen ons
koploper en
ontvangen licentie
om te produceren

Voordeel bedrijf

bedrijven

Kans op succesvol
verder ontwikkelen
en opschalen van
innovaties

Grotere kans op
voldoende draagvlak
voor succes
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Ik ben de maatschappij
Als overheid creëer ik de fiscale, juridische en planologische condities die
co.orperatieve samenwerking mogelijk maakt.
Het vertrouwen van de kiezer neemt toe. We realiseren de maatschappelijke
doelstellingen, terwijl er efficiënter en effectiever met belastinggeld en stuurmiddelen
wordt omgegaan. We hebben een helder zicht op de effectiviteit van investeringen
in de samenleving en op de inzet van beleidsinstrumenten.

Als overheid creëer ik de fiscale, juridische en planologische condities
die co.orperatieve samenwerking mogelijk maakt.
We stemmen economische actoren beter op elkaar af. Doordat pensioenfondsen
in goed overleg met hun toezichthouders de langjarig te verwachten kasstromen
van hun investering mogen gebruiken om hun verplichtingen te dekken, worden de
dekkingsgraden van pensioenfondsen sterker. In nauwe samenwerking met ketens en
(institutionele) beleggers kunnen we de aardgasbaten weer koppelen aan integrale
langetermijnontwikkeling.
Op heel concrete wijze boeken we in steeds hoger tempo vooruitgang. Nederland kan
daardoor mondiaal op innovatiegebied, met andere vormen van ontwikkelingshulp en
een betere samenwerking, de geambieerde voortrekkersrol vervullen.
Als maatschappelijke organisatie voeg ik door samenwerking in co.orperaties veel
meer waarde toe aan de maatschappij. Ik krijg de gelegenheid om met krimpende
budgetten meer resultaat te boeken en een betere aansluiting met de commerciële
wereld te realiseren.

maatschappij

Als maatschappelijke organisatie voeg ik door samenwerking in
co.orperaties veel meer waarde toe aan de maatschappij.
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Meer resultaat
met krimpend
budget

Afstemmen met
stakeholders
makkelijker

Systeemrisico wordt
kleiner

De afstemming met andere stakeholders wordt gemakkelijker en de mogelijkheid om
kennis en kunde in te brengen neemt toe.

Voordeel
maatschappelijke
organisaties

Grootschalig
investeren wordt
mogelijk

Toekomstgerichte
aandacht

Voordeel
toezichthouders

Leden kunnen
zich optimaal
organiseren

DNB: toekomstgericht prudent
toezicht
makkelijker

NMa: nieuwe
visie op
mededinging en
medewerking

Als toezichthouder werk ik samen met alle stakeholders om de constructieve
toetsingscondities te creëren die nodig zijn voor een veerkrachtige maatschappij.
Ik krijg de gelegenheid om op basis van gezond verstand een toekomstgerichte
aanpak te ontwikkelen. De systeemrisico’s worden kleiner.

Als toezichthouder werk ik samen met alle stakeholders om de
constructieve toetsingscondities te creëren die nodig zijn voor een
veerkrachtige maatschappij.
Als NMa voel ik me ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op
mededinging en medewerking. En dit vergemakkelijkt tegelijkertijd toekomstgericht
prudent toezicht door DNB.
Als kennisinstituut overzie ik de kennisbehoefte van het totale werkveld en weet ik
met wie ik het best kan samenwerken. Dat maakt het gemakkelijker om kennis te

Kennis ontwikkelen waar maatschappelijke behoefte aan is, wordt
makkelijker

Versterken
kennis en
expertise

Nederland
mondiaal
voortrekkersrol

Het vertrouwen
van de kiezer
neemt toe

ontwikkelen waar de maatschappelijke behoefte aan is. We versterken onze expertise
en trekken meer buitenlands talent aan. Door de grotere maatschappelijke relevantie
en integratie met de overheid, het bedrijfsleven en de financiële wereld dragen we

Voordeel
kennisinstituten

Betere kennisoverdracht

Meer buitenlands
talent

Voordeel
overheid

Efficiënter
aanwenden van
belastinggeld en
stuurmiddelen

onze kennis beter over.

We realiseren
maatschappelijke doelstellingen
sneller

Als kennisinstituut overzie ik de kennisbehoefte van het totale
werkveld en weet ik met wie ik het best kan samenwerken.
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Uniek eco.osysteem en unieke eco.onomie
Als gevolg van de o.o manier van samenwerken kunnen in de toekomst een
eco.osysteem en eco.onomie ontstaan die welzijn genereren voor alles en iedereen.
Collectieve intelligentie leidt dan tot doorbraken in keteninnovatie: betrokken
stakeholders vinden samen het economische systeem opnieuw uit.
We sluiten de kringloop.
OPEN
MARKTPLAATS
HOGERE KWALITEIT
BETER RENDEMENT
MINDER KOSTEN

Wij burgers staan aan het begin en einde van de keten: als consument en
aandeelhouder via ons pensioenfonds, onze bank en onze vermogensbeheerder.
Onze echte basisbehoeften staan centraal, en ons kapitaal wordt daarvoor aangewend.
We kennen de maatschappelijke waarde die ons geld toevoegt. Door de directe band
tussen de aandeelhouders en de bedrijven wordt de kans op versneld, succesvol
verder ontwikkelen en opschalen van maatschappelijk relevante innovaties vele malen
groter. Bedrijven dienen ons belang. De toezichthouders werken mee.
Zo ontstaat een duurzame consumptiemaatschappij die van nature goed is.
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Connact met 0.0
Voelt u zich aangesproken door de inhoud van dit manifest?
Connact dan met o.o. Laat hieronder uw gegevens achter. En steun ons met een
persoonlijke boodschap of een nieuw idee. Welkom in de zwerm!
Naam
Bedrijf/organisatie
Functie
E-mailadres
Boodschap

Ik blijf graag op de hoogte van nieuws over o.o.
	Ik ben zelf met iets bezig wat goed aansluit bij de visie en activiteiten o.o.
Neem contact met me op om mijn initiatief te bespreken.
Mijn idee is

Ik wil o.o steunen op de volgende wijze. Neem contact met me op.
Ik wil steunen in de vorm van

Ik wil o.o steunen met geefgeld. Neem contact met me op.
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Colofon
Dit manifest is een uitgave van Stichting o.o
Augustus 2011
www.nulpuntnul.nl
Met bijdragen van
Marcel de Berg

marcel@nulpuntnul.nl

Dennis Kerkhoven

dennis@nulpuntnul.nl

Jacqueline Rempt

jacqueline@nulpuntnul.nl

Rob van Gijzelen

rob@nulpuntnul.nl

Realisatie
Vormgeving

Motif

Tekstredactie

Fanny Spijker

Dtp

noutdesign.nl
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