


Veel van wat wij in ons leven waarderen is onzichtbaar in het heersende 

economische discours. En dat terwijl economie het meest machtige  

verhaal van onze tijd is en veel van wat we denken en van wat we denken 

dat we kunnen doordrenkt is van economische taal. Wat zou er gebeuren 

als we deze economische manier van spreken zodanig veranderen dat het 

de dingen beschrijft die daadwerkelijk belangrijk zijn voor ons? Is zoiets 

mogelijk?

Tijdens deze lezing zal Inez Aponte verkennen hoe de kracht van 

een verhaal vormt wat wij denken dat (on)mogelijk is, hoe het oude  

economische verhaal op sterven na dood is en hoe het kiezen van onze 

woorden essentieel is voor het voortbrengen van een nieuw cultureel  

en economisch paradigma.

Velen van ons werken hard - in de woorden van Paolo Freire - om de wereld 

te ‘herscheppen’. We passen onze creatieve energie toe om nieuwe ideeën 

en projecten tot stand te brengen waarvan wij denken dat ze een verschil 

maken. Waarom voelt het dan soms toch alsof er niemand luistert? Als 

onze projecten tot doel hebben om levens te verbeteren, wat weerhoudt 

mensen er dan van om erbij betrokken te raken?

Het voortbrengen van duurzame gedragsverandering is de heilige graal 

van veel sociale bewegingen. Niet langer preken voor eigen parochie, 

maar iets groters in gang brengen. Deze workshop richt niet alleen op 

die heilige graal, maar biedt verschillende benaderingen om mensen te  

helpen een breder publiek te bereiken. De dag zal instrumenten en  

methoden aanreiken om het verhaal en de theorie van sociale  

verandering beter over te brengen, met behulp van het Human Scale  

Development-kader van Manfred Max-Neef. Op deze manier leren we 

inspelen op de behoefte van de doelgroep en verkennen we creatieve 

manieren om mensen te betrekken bij onze projecten.

Lezing door Inez Aponte

TRANSFORMING THE DISMAL SCIENCE -  
TOWARDS A NEW STORY OF ECONOMICS

Workshop door Inez Aponte

BEYOND ‘THE USUAL SUSPECTS’
(Un)usual Business, een 

samenwerking tussen  

Casco - Office for Art,  

Design and Theory en  

de Kritische Studenten 

Utrecht, is een onderzoeks-

project dat zich richt op de 

zogenaamde commons en 

gemeenschapseconomieën.

Meer informatie:

www.cascoprojects.org  

www.kritischestudenten.nl   

www.growinggoodlives.com

Reserveer via email:  

ying@cascoprojects.org

De voertaal tijdens deze 

evenementen is Engels

Lezing:

Vrijdag 8 mei 2015  

19.00 - 22.00 u.  

Politieke  

Boekhandel  

Rooie Rat, 

Oudegracht 65, 

Utrecht

Workshop:

Zaterdag 9 mei 2015  

9.30 - 17.00 u.  

Casco - Office for Art, 

Design and Theory, 

Lange Nieuwstraat 7,

Utrecht

(Un)usual Business presenteert: KRITISCHE
STUDENTEN
UTRECHT

Design: Studio Inherent




