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VOORWOORD
Steeds meer bedrijvennetwerken, gemeentes, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties onderzoeken de inzet
van gemeenschapsmunten. Deze partijen missen vaak kennis over dit onderwerp. Het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom aan Qoin gevraagd om verdieping aan te brengen voor beleidsmakers en
bestuurders in workshops, dit rapport en een seminar.
De potentie van gemeenschapsmunten is groot. Gemeenschapsmunten zijn een innovatief instrument om de
samenwerking tussen burgers, bedrijven, gemeentes en maatschappelijk instellingen te organiseren. Dit is inmiddels
meermaals succesvol aangetoond. Persoonlijk verwacht ik dat de diversiteit aan initiatieven de komende jaren zal
toenemen: we gaan van een euro-monocultuur naar een ‘ecologie van currencies’ die aanvullend is op de euro. Deze
gemeenschapsmuntsystemen spreken zeer diverse doelgroepen aan en zijn inzetbaar voor het behalen van sociale,
commerciële of duurzame doelen.
Door gemeenschapsmunten slim in te zetten op sociaal gebied kunnen zorgorganisaties het aantal mantelzorgers
en vrijwilligers vergroten. De participatie van langdurig werklozen kan toenemen door hen te waarderen voor het
verlenen van burenhulp en vriendendiensten. Gemeentes kunnen burgers mobiliseren voor nieuwe vormen van
coproductie en co-delivery van gemeenschapstaken, zoals het openbaar groen.
Op commercieel gebied dragen gemeenschapsmunten bij aan het versterken van regionale economieën door het
oormerken van koopkracht en het versterken van regionale waardenketens. Winkels vergroten omzet en winst door
het aantrekken van nieuwe klanten en door meer verkoop aan bestaande klanten. Leden van
ondernemersnetwerken kunnen elkaar restcapaciteit verkopen voor een gemeenschapsmunt; het verkregen budget
wordt vervolgens besteed aan producten of diensten die normaal met Euro’s moeten worden betaald.
De waardenpropositie op duurzaamheidsgebied omvat het stimuleren van duurzaam gedrag van burgers en
duurzame aankopen van consumenten. Ook kredietverlening in gemeenschapsmunten voor investeringen in
energiebesparing of energieopwekking aan het MKB behoort tot de opties.
Auteur van dit rapport is mijn goede vriend Edgar Kampers. Edgar draait al vanaf 1993 in het veld mee. Hij is
medeoprichter van Qoin, ervaringsdeskundige in een serie gemeenschapsmunten en creatief inspirator voor vele
initiatiefnemers.
Ik dank iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport. Dit betreft ten eerste de
initiatiefnemers van gemeenschapsmunten die de tijd namen om hun ervaringen te delen. Verder zijn veel inzichten
het resultaat van discussies en analyses met voorlopers en denkers over het onderwerp en de doeners in het veld.
Zonder hun inzet en inzicht mist elke analyse grond. Bovenal bedank ik het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties voor de geboden kans en begeleiding, waardoor dit rapport de juiste scherpte heeft gekregen.
Ik hoop dat u aan deze reader net zoveel leesplezier beleeft als ik!

Rob van Hilten
CEO QOIN
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1 IN VOGELVLUCHT
Onze samenleving vergrijst, het sociale stelsel kraakt en het Rijk herstructureert. In stevig tempo zijn belangrijke
beleidsdomeinen rond wonen, zorg, welzijn en werken grote portefeuilles geworden voor lokale overheden,
woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Elke gemeente, woningcorporatie, zorg- en welzijnsinstelling in
Nederland worstelt met de vraag hoe diensten beschikbaar kunnen blijven nu verantwoordelijkheden toenemen en
budgetten krimpen. Verder zijn er grote uitdagingen om de middenstand, werkgelegenheid en leefbaarheid
overeind te houden in oude wijken van grote steden en krimpgebieden in de provincie.
De crisis, nieuwe technologieën en de veranderende rollen geven een hernieuwde aandacht voor geld, financiering,
waardecreatie en waarde-uitruil.
Op basis van succesvolle voorbeelden uit het verleden en nieuwe technologische mogelijkheden komen
gemeenschapsmunten nu in een stroomversnelling. Gemeenschapsmunten hebben een grote potentie om
maatschappelijke vragen op te lossen en een nieuwe samenwerking mogelijk te maken tussen burger, bedrijven,
overheden en maatschappelijke instellingen. Gemeenschapsmunten zijn nooit doel in zichzelf, maar instrumenten
om bepaalde effecten teweeg te brengen. Voor gemeentes kunnen gemeenschapsmunten een middel zijn om in
samenwerking met lokale belanghebbenden, zoals lokale middenstand, bewonersgroepen en verenigingen,
maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Veel gemeenschapsmunten hebben sociale
doeleinden. Denk aan het samenbrengen van
mensen om collectief sociale problemen aan te
pakken, het aanmoedigen van burenhulp, het
leveren van ouderenzorg, of het verbeteren van
leefbaarheid in buurten. De gemeenschapsmunt
waardeert de inzet en inspanning die deelnemers
voor elkaar en de buurt leveren.
Er is een groeiende populariteit van
gemeenschapsmunten met een economische
doelstelling. Deze worden ontworpen om omzeten winstgevendheid van het MKB te vergroten
door restcapaciteit liquide te maken, klanten te
binden en regionale waardeketens te stimuleren.
Gemeenschapsmunten kunnen ook bijdragen aan gedrags- en consumptieveranderingen die resulteren in
energiebesparingen, afvalvermindering, de productie van biologisch voedsel enzovoort.

Dit rapport schets het huidige landschap van gemeenschapsmunten in Nederland en Vlaanderen. Voor overheden
die voor hun beleidsdoelen met gemeenschapsmunten aan de slag willen, bevat dit rapport een aantal adviezen:
Zet gemeenschapsmunten in als instrument om beleidsdoelen te realiseren. Hoewel een
gemeenschapsmunt gezamenlijk wordt vormgegeven in een proces van co-creatie, hebben de gemeente en
andere instellingen bepaalde richtinggevende beleidsdoelen en maatschappelijk opgaven. De kunst is deze
doelen en belangen ‘te koppelen’ aan de doelen en belangen van andere spelers in de markt en de
samenleving. Probeer dit te doen binnen de bestaande kaders.
Bepaal vooraf wat er moet worden bereikt. Selecteer betekenisvolle indicatoren die succes kunnen meten.
Zorg ervoor dat dit structureel gebeurt. Ondersteuning van een onderzoeksbureau of een universiteit kan
daaraan bijdragen.
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Roep hulp in van experts en ervaringsdeskundigen. Goede begeleiding maakt het mogelijk om snel slagen te
maken. Deze begeleiding kan bestaan uit procesbegeleiding, beleidskennis, expertise over
gemeenschapsmunten en kennis over de organisatorische aspecten, het transactiesysteem, marktplaatsen,
etc. Maak ook gebruik van juridische expertise om te zorgen dat wordt voldaan aan de financiële- en
bankwetgeving, regels rond belastingen en uitkeringen, regels rond aansprakelijkheid en verzekeringen en
privacybescherming.
Pak de invoering of verbetering van een gemeenschapsmunt projectmatig aan zodat vastgestelde
doelstellingen kunnen worden behaald binnen tijd en budget. Gebruik hiervoor een geschikt
managementraamwerk, zoals bijvoorbeeld het ‘Community Currency Implementation Framework’.
Kies een geschikte aanpak om de gebruikers en partners bij de gemeenschapsmunt te betrekken. Burgers en
bedrijven zijn niet de passieve doelgroep van een campagne of de passieve ontvangers van een dienst; het
zijn gelijkwaardige partners in het ontwerpen en afleveren van de gemeenschapsmunt.
Maak de gemeenschapsmunt kostendekkend. Een goed ontworpen en geïmplementeerde
gemeenschapsmunt kan publieke diensten op een kosteneffectieve manier leveren. Een
gemeenschapsmunt voorziet in de behoeften binnen een gemeenschap die niet verwezenlijkt kunnen
worden met euro’s, althans niet voor vergelijkbare kosten. Maak helder wat de toegevoegde waarde is voor
alle partijen die betrokken zijn.
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2 GEMEENSCHAPSMUNTEN IN PERSPECTIEF
2.1

Nieuwe rollen voor overheid, burger en markt part ijen

De wereld verandert in rap tempo. Politieke, juridische en financiële structuren worden op steeds hogere
abstractieniveaus georganiseerd. Grenzen vervagen: producten, diensten, geld en mensen reizen de wereld rond.
Deze global society brengt culturele verbondenheid, innovatie en groei.
Er is een keerzijde. Door de steeds abstractere organisatieniveaus neemt onze invloed op onze omgeving snel af.
Risico’s op de ene plek op onze aardbol kunnen stevige impact hebben op andere plekken. De Amerikaanse sub
prime morgages crisis in 2008 luidde een mondiale economische crisis in, met hoge werkloosheid en een afnemend
vertrouwen in banken. Er zijn verder grote veranderingen op demografisch vlak, met vergrijzing, migratie en
krimpgebieden. Pensioenstelsels blijken ontoereikend. Arbeidsmigranten uit ontwikkelingslanden reizen het geld
achterna. Bovendien is er de enorme uitdaging van klimaatverandering, achteruitgang in biodiversiteit en vervuiling
van water, lucht en land.
Bovenstaande beschrijft uiteraard slechts een
glimp van het geheel. De zoektocht is hier naar
de context waarbinnen gemeentes zoeken naar
oplossingen voor de uitdagingen van vandaag.
Die uitdagingen voor lokale bestuurders zijn
divers. De uitdaging is steeds meer om samen
met bedrijven en bewoners meetbaar betrokken
te werken aan de economische, sociale en
ecologische omgeving. Hoe kunnen lokale
bedrijven worden ondersteund? Hoe kunnen
regionale waardeketens worden versterkt? Hoe
kunnen burgers zelf een actievere rol gaan
spelen?
Veel burgers zijn deel van de verandering. Deze
burgers eisen grip op hun leven en hun
leefomgeving. Mensen zetten zich actief in voor
zichzelf, de buren en de buurt. Mensen zijn steeds
hoger opgeleid en plaatsen kanttekeningen bij ‘business as usual’. In tegenstelling tot anti-bewegingen van de jaren
80, is er een creatieve generatie opgestaan die met een proactieve houding oplossingen bedenkt en initieert. Veel
kennis die daarvoor nodig is, is breed beschikbaar. Samenwerken gaat gemakkelijker dan ooit omdat vele burgers
24/7 verbonden zijn via het internet.
Op veel plekken kantelen de rollen van overheid, burger en markt. Nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, met
een beweging die gaat van een top-down verzorgingsstaat naar een doe-democratie. Groepen burgers gaan
participeren in buurtbedrijven, sociale ondernemingen en coöperaties. Terugtredende overheden stimuleren doedemocratie en leveren publieke dienstverlening samen met burgers en bedrijven; en die burgers willen een actievere
rol hebben in besluitvorming die hen raakt. In de markt gaan bestaande business-modellen over de kop en ontstaan
nieuwe vormen die zijn gebaseerd op de deeleconomie. Dit gebeurt op een veelheid aan beleidsterreinen: lokale
energieopwekking, zorg en welzijn, voedsel in de stad, betaalsystemen, crowdfunding en onderling verzekeren,
wonen, etcetera. En dit alles versnelt door de enorme kansen op IT-gebied.
En voor de kritische lezer: het lijkt nog klein, maar start het niet altijd zo bij transities?
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2.2

Innovat ies rond geld en waarde

De crisis, nieuwe technologieën en de veranderende rollen van overheden, bedrijven en burgers dragen bij aan
hernieuwde aandacht voor geld, financiering, waardecreatie en waarde-uitruil. Er is sinds enkele jaren een monetaire
revolutie, die bestaat uit een ware explosie van nieuwe vormen van geld. Mede door de opkomst van internet, is de
belangstelling in, kennis over en het gebruik van gemeenschapsmunten in de afgelopen dertig jaar voortdurend
gegroeid. Sinds een jaar of tien zijn gemeenschapsmunten ook onder de aandacht gekomen van bedrijven,
universiteiten en overheidsinstanties.
Ook binnen de economische wetenschap vinden nieuwe perspectieven ingang. Gangbare economische theorieën
over de neutrale werking van geld worden vervangen door het inzicht dat er meerdere munteenheden naast elkaar
kunnen bestaan die verschillende doelen dienen.
Geld speelt een heel centrale rol in onze samenleving. Als een economie een motor is, dan is geld de olie. Geld
circuleert, maakt vraag en aanbod mogelijk, en faciliteert specialisatie. Geld is ook de lijm die gemeenschappen
bouwt en de boel hecht. Geld is niets meer dan een afspraak van een groep mensen om iets te gebruiken om elkaar
te betalen, om waarde van A naar B te krijgen. Het is heel goed mogelijk om aanvullend op regulier geld (de euro)
een ander soort geld te ontwerpen. Deze zogenoemde gemeenschapsmunten zijn gericht op verschillende type
uitruil van talenten, producten en diensten binnen gemeenschappen.
Regulier geld en gemeenschapsmunten- kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Net zoals als bij fysiek transport,
waar auto, fiets, vliegtuig en boot zonder problemen naast elkaar bestaan en elkaar in veel gevallen aanvullen. Elk
met hun eigen (heel verschillende) ontwerp, spelregels en toezichtkader om specifieke doelen te realiseren.
Vroeger had elke stad, elke regio, en elk land zijn eigen
geld. Dit verdween stapsgewijs door de
monopolisering van geld door staatsvorming en
commerciële belangen van banken. De meesten onder
ons gebruiken nu al nieuwe vormen van geld en
waarde. Denk aan loyaliteitskaarten (zoals Airmiles),
cadeaubonnen (van de bioscoop of de VVV), credits of
punten in games, etc. Toeristen in Cuba zullen hebben
ervaren dat er twee valuta zijn. Grote bedrijven hebben
eigen betaalsystemen opgezet, zoals Amazon Point,
Google Wallet en Apple Pay. Verder komen financiële
innovaties op, zoals Zopa, crowdfunding, islamitisch
bankieren en innovatieve mobiele betalingssystemen zoals M-Pesa. De grote aandacht voor cryptocurrencies zoals
Bitcoin is wellicht de opvallendste in dit rijtje. Dit alles heeft ons bewust gemaakt van de notie dat geld een
menselijke vinding is die zo kan worden ontworpen dat hiermee andere doelen worden gediend.
Het besef dat geld geen neutraal en vaststaand bestanddeel van de maatschappelijke structuur is, opent de deur
voor gemeenschapsmunten die gericht worden ingezet als instrument om welvaart, duurzaamheid of welzijn anders
te organiseren. Gemeenschapsmunten (ook wel community currencies of complementary currencies genoemd) zijn
instrumenten die burgers, gemeenten en organisaties helpen invulling te geven aan nieuwe vormen van interactie.
Gemeenschapsmunten kunnen sterk lijken op euro’s maar ook heel anders zijn vormgegeven.
Gemeenschapsmunten zijn er in allerlei soorten en maten. Zo is het in ‘Time Banks’ bijvoorbeeld mogelijk te betalen
met uren terwijl er in ‘Regiogeld’ systemen veelal sprake is van een relatie met de nationale munt. Verder bestaan er
ideeën om bijvoorbeeld duurzame energie of reizigerskilometers als waardendrager in te zetten of om valuta te
ontwerpen die een tegenwaarde in bijvoorbeeld grondstoffen of edelmetalen hebben.

Gemeenschapsmunten in Kaart

7 / 34

2.3

Doel en opbouw van dit rapport

Kortom, gemeenschapsmunten zijn een opkomend fenomeen. Een fenomeen met potentie, maar ook met allerlei
nieuwe bestuurlijke en organisatorische vragen, en vragen over de manieren waarop de potentie het beste verzilverd
kan worden. Het Ministerie van BZK heeft Qoin daarom gevraagd om een verkenning naar de aard en omvang van
gemeenschapsmunten in Nederland en Vlaanderen.
Dit rapport beschrijft het landschap van gemeenschapsmunten en gaat verkennend in op de opzet en werking. Voor
deze rapportage is gebruik gemaakt van openbare informatie, de kennis die is voortgekomen uit studiedagen die
door Qoin en het ministerie van BZK zijn georganiseerd, en de vragenlijsten die zijn afgenomen bij initiatiefnemers
van gemeenschapsmunten in Nederland en Vlaanderen.
Deze rapportage heeft niet tot doel een compleet overzicht te bieden van alle initiatieven. Het is eerder een
introductie in de wereld van gemeenschapsmunten voor een ieder die daar interesse in heeft. Hoofdstuk 3 van deze
rapportage gaat allereerst in op de context waarbinnen gemeenschapsmunten zijn ontstaan. Ook de historische
voorbeelden die een belangrijke inspiratiebron vormen en 'blauwdrukken' worden besproken in dit hoofdstuk.
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen beschreven, en
worden noemenswaardige initiatieven uitgelicht. De maatschappelijke vraagstukken die deze
gemeenschapsmunten faciliteren zijn zeer divers. Voor de helderheid is dit hoofdstuk gegroepeerd naar sociale,
duurzame en commerciële doelen.
In hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op de vraagstukken en dilemma’s die gemeenschapsmunten
tegenkomen. De rollen van overheden krijgen daarbij bijzondere aandacht. Hoe kunnen overheden zelf aan de slag
met gemeenschapsmunten en hoe kunnen overheden nieuwe en bestaande initiatieven versterken of helpen
verbeteren? Het rapport geeft hiervoor een aantal concrete adviezen.
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3 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
3.1

Kort e ont st aansgeschiedenis van gemeenschapsmunt en

Geld is ontwikkeld om bepaalde doelen te bereiken. Iedereen is zo vertrouwd met het conventionele geld dat het
algemeen beschouwd wordt als een 'gegeven'. Ons monetaire systeem heeft een lange historische ontwikkeling
doormaakt. De manier waarop geld is ontworpen, gecreëerd en gecontroleerd, beïnvloedt de maatschappij in haar
geheel. Geld kan niet 'neutraal' zijn en is niet ‘alleen’ de olie waarmee transacties gesmeerd verlopen. Het
conventionele monetair systeem is maar één ontwerp uit de talloze denkbare alternatieven. Steeds meer
wetenschappers zien een relatie tussen het conventionele enkelvoudige monetaire systeem en de positieve en
negatieve gevolgen hiervan voor milieu, maatschappij en economie. Dat deze blauwdruk wereldwijd is geadopteerd
maakt ons echter blind voor de mogelijkheid van aanvullende geldsystemen. Deze onderkenning is de eerste stap op
weg naar het creëren van gemeenschapsmunten als instrumenten ten bate van specifieke doelgroepen en specifieke
doelen.

3.2

Succesvolle voorbeelden uit het verleden

Gemeenschapsmunten hebben in de afgelopen jaren een bloei doormaakt. Deze eigentijdse projecten komen echter
voort uit een rijk historisch verleden dat nieuwe ideeën en inzichten blijft voortbrengen. Van schelpen, zout en
reusachtige stenen, tot aan tabak, sieraden, kleitabletten, graan en edelmetalen; er zijn talloze middelen die hebben
gediend als geld. Dat is met inbegrip van de vele regionale munten in de middeleeuwen, de ‘labour notes’ van
utopisten als Robert Owen in de 19e eeuw, en het noodgeld ontworpen in de periode tussen beide wereldoorlogen.

Guernsey
Als gevolg van de Napoleontische oorlogen in 1815 was de schatkist van
de lokale overheid op het eiland Guernsey zo goed als leeg. Geld lenen
kon enkel tegen een torenhoge rente. In plaats van geld te lenen begon
Guernsey haar eigen papiergeld te drukken. Ambtenaren werden erin
uitbetaald en publieke werken, waaronder de bouw van een markt,
werden ermee gefinancierd. Door het heffen van belastingen werd het
papiergeld geleidelijk weer teruggehaald en vernietigd. De economie
bloeide op en de lokale overheid betaalde haar schulden af bij de banken.

Een paar succesvolle gemeenschapsmunten dateren uit het interbellum en zijn nog steeds lichtende voorbeelden.
Zegelgeld (stamp scrip) was een vorm van noodgeld dat in de periode tussen de beide wereldoorlogen werd
gepropageerd door vooraanstaande economen als Silvio Gesell en Irving Fisher. Het zegelgeld vond haar oorsprong
in Duitsland (het Wära experiment in Schwanenkirchen) en Oostenrijk (het wonder van Wörgl) en kwam op grotere
schaal op in de Verenigde Staten.
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Het 'wonder van Wörgl'
In 1932-1933 deed zich in het Oostenrijkse plaatsje Wörgl een wonder
voor. Het werd één van de bekendste voorbeelden van een
gemeenschapsmunt die de lokale economie wist te stimuleren.
Op het dieptepunt van de Grote Depressie gaf Michael
Unterguggenberger - de nieuwe burgemeester - een lokale munt uit
waarop zogeheten saldoheffing (demurrage) (een vorm van heffing op
spaarsaldo) van toepassing was. Periodiek moesten zegels worden
gekocht en op het papiergeld worden geplakt om het geldig te houden.
Het geld verminderde dus langzaam in waarde. Om de ontwaarding te
ontlopen begonnen inwoners het geld sneller te besteden. De
werkloosheid daalde sterk, de straten werden opnieuw geplaveid, er
werden nieuwe huizen gebouwd en er werden infrastructuurprojecten
gerealiseerd. Begin jaren dertig werd dit ‘Freigeld’ echter door de
Centrale Bank verboden en raakte zodoende in onbruik.

Een ander initiatief dat stamt uit deze periode is de WIR Bank. De WIR Bank, gebruikt een gemeenschapsmunt om
business-to-business transacties mogelijk te maken. Deze coöperatieve bank heeft de ondersteuning van het
Zwitserse MKB tot doel. WIR is tot op de dag van vandaag een succesvolle onderneming.
De WIR Bank heeft model gestaan voor de ‘barter-industrie’ waarvan de wereldwijde omzet op tientallen miljarden
per jaar wordt geschat. Barternetwerken maken gebruik van wederzijdse verrekening of ‘wederzijds krediet’. Ook
LETS en Time Banks (zie verderop in dit hoofdstuk) maken gebruik van het wederzijds krediet principe.

WIR Bank
De Zwitserse WIR Bank (afkorting van Wirtschaftsring) is opgericht in 1934
toen het bedrijfsleven werd gedecimeerd door de financiële crisis. De WIR
Bank heeft tegenwoordig een miljardenomzet en meer dan 80.000 leden,
vooral lokale middenstand in de bouw, de horeca, de maakindustrie en de
detailhandel. De bank verstrekt haar leden vrijwel renteloze leningen, schept
marketingkansen en biedt een clearingsysteem waarmee goederen en
diensten kunnen worden uitgewisseld door de eigen munt van de bank te
gebruiken: de WIR franc, die à pari gekoppeld is aan de Zwitserse franc.
De WIR Bank heeft een anticyclisch effect; dat wil zeggen dat economische
activiteit binnen het netwerk groeit tijdens recessies en stabiliseert tijdens
periodes van economische groei. Hierdoor kan het MKB overleven tijdens
financiële crises.

Wederzijds krediet is een principe waarbij bedrijven of burgers binnen een netwerk met gesloten beurs goederen en
diensten uitwisselen. In wederzijds krediet systemen beginnen alle deelnemers met een saldo van 0 op hun rekening.
Van elke deelnemer wordt vervolgens boekhoudkundig bijgehouden wat de waarde is van de goederen en diensten
die zijn afgenomen en geleverd aan andere deelnemers. Dit maakt indirecte ruilhandel mogelijk. Bij elke transactie
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neemt het saldo van de ene deelnemer toe, en dat van de andere deelnemer met hetzelfde bedrag af. Deelnemers
met een positief saldo hebben goederen of diensten tegoed van het netwerk. Een negatief saldo betekent dat de
deelnemer diensten en goederen verschuldigd is aan het netwerk. De som van alle saldi is altijd 0. Deelnemers laten
elkaar als het ware op krediet goederen en diensten afnemen.
Bij wederzijds krediet is sprake van een gesloten netwerk. Opgebouwd saldo kan niet omgewisseld worden voor
geld, en is alleen binnen het netwerk te besteden. Het verlaten van een wederzijds krediet netwerk kan in de regel
alleen als het saldo (weer) nul is. Om misbruik te voorkomen, kunnen deelnemers doorgaans tot een bepaald
maximum bedrag negatief staan. Sommige wederzijds krediet systemen zijn transparant: alle deelnemers hebben
dan inzicht in elkaars saldo en kunnen op basis daarvan besluiten wel al dan niet zaken te doen.
Bart ernet werken
Barternetwerken (ook wel Barter Exchanges) zijn zakelijke netwerken waarin bedrijven zaken met elkaar doen met
gesloten portemonnee. Er zijn netwerken die uitsluitend bedoeld zijn voor het MKB, andere netwerken richtten zich
volledig op de grootzakelijke markt.
Barternetwerken geven leden de kans omzet en winst te
verhogen. Barternetwerken brengen nieuwe klanten aan,
vergroten de koopkracht en bieden bedrijven de
mogelijkheid restcapaciteit en overproductie te benutten
in een nieuwe afzetmarkt. Ondernemers besparen op hun
euro-uitgaven door goederen en diensten die een andere
onderneming binnen het netwerk over heeft, in te kopen
met de eigen goederen en diensten die worden verkocht
binnen het netwerk. Een barternetwerk stelt de
ondernemer in staat handel te drijven terwijl de euro's
gewoon in kas blijven; dit verbetert de liquiditeitspositie.
De meeste barternetwerken beschikken over makelaars
die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Makelaars stappen af op ondernemers actief binnen en buiten het netwerk
en zetten transactieketens in gang.

3.3

De moderne beweging

Vanaf de jaren '80 wordt substantieel onderzoek gedaan naar gemeenschapsmunten en wordt er flink
geëxperimenteerd. Dit is mede dankzij de opkomst van de informatietechnologie, en tevens als reactie op
economische problemen. Michael Linton uit Canada stond aan de wieg van een type gemeenschapsmunt die Local
Exchange Trading Systems (LETS) is gaan heten en ontwikkelde software ter ondersteuning daarvan. Hiermee
konden gemeenschapsleden hun aanbiedingen en behoeftes eenvoudig delen, en ook onderlinge transacties
registreren. Dit eenvoudige maar innovatieve model sloeg wereldwijd aan, en beleeft vooral in de jaren '90 haar
hoogtijdagen met enkele duizenden systemen wereldwijd. Het Community Exchange System in Zuid-Afrika, Green
Dollars in Australië en Nieuw-Zeeland en Noppes in Amsterdam zijn vandaag de dag grote LETS netwerken.
LETS (Local Exchange Trading Syst ems)
LETS zijn groepen particulieren die diensten en goederen aan elkaar verkopen door gebruik te maken van een eigen
munt. LETS maakt gebruik van het wederzijds krediet principe.
Door LETS zijn deelnemers in staat een helpende hand en spullen te verkrijgen door zelf anderen te helpen en
spullen aan te bieden. Deelnemers kunnen goederen en diensten uitwisselen zonder dat daar regulier geld aan te pas
komt. Deelnemers kunnen bovendien producten en diensten ontvangen, nog voordat producten en diensten zijn
geleverd. LETS hebben bovendien tot doel talenten van deelnemers te ontwikkelen en sociale contacten te
vergroten. Het is een manier om volwaardig lid te blijven van de maatschappij. LETS spreekt vaak mensen aan die
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buiten het arbeidsproces staan, zoals gepensioneerden, mensen met een beperking en werklozen die met hun tijd
en vaardigheden wat kunnen betekenen voor anderen. Daarnaast gaat er een aantrekkingskracht uit naar mensen
die een duurzamere economie voorstaan. In een LETS worden namelijk veel tweedehands goederen hergebruikt.
Deelnemers kunnen adverteren via een website of gids, en ook vaak deelnemen aan marktjes.
LETS worden doorgaans door vrijwilligers in stand gehouden, zijn zelfregulerend en worden vaak in verband
gebracht met de idealen van empowerment, 'act local' en gemeenschapsvorming. Het aantal gebruikers van een
kring blijft in de regel beperkt tot enkele honderden.
Noppes
In 1993 werd in Amsterdam Noppes opgericht. Dit initiatief van STRO
was het eerste en lange tijd grootste LETS van continentaal Europa.
Voor €25,- per jaar word je lid van de vereniging Noppes. Naast deze
inkomsten, gaat de vereniging Noppes negatief staan binnen het
systeem om de LETS-kring draaiende te houden; zij beloont haar
vrijwilligers met Noppes. Deelnemers zelf kunnen tot 100 noppes
negatief staan (voor onbeperkte tijd). Om het lidmaatschap op te
zeggen moet je saldo 0 zijn.
Een leuke functie binnen Noppes is het sturen van digitale
betaalverzoeken tussen gebruikers. De wederpartij kan door in te
loggen op zijn noppes-rekening openstaande betaalverzoeken inzien
en deze met één druk op de knop accorderen. Een soort digitale
acceptgiro dus.
Noppes stond model voor vele systemen in Nederland, België,
Frankrijk en Duitsland en bestaat nog steeds, zij het met minder leden
dan destijds.
Time Banks
De groei van dit 'doe-het-zelf' geld liet zien dat monetaire en financiële innovatie niet het exclusieve voorrecht is van
banken en nationale overheden. Binnen deze innovatie van onderaf ontstonden rond dezelfde tijd de eerste
moderne experimenten met op-tijd-gebaseerde gemeenschapsmunten, die zich expliciet richten op burenhulp en
inzet voor de buurt. Deze werden begin jaren '90 gepopulariseerd door Edgar Cahn, die als eerste het woord ‘time
dollar' gebruikte. In navolging van het Time Dollars initiatief ontstaan succesvolle Time Banks zoals Fureai Kippu (in
Japan) en de Visiting Nurse Service New York (VNSNY) in de Verenigde Staten. Moderne varianten zijn de online
dienstenplatforms zoals TimeRepublik.com en Pendo.cc.
Time Banks zijn netwerken van informele hulp. Het principe van Time Banks is simpel: één uur helpen geeft recht op
één uur geholpen worden. Deelnemers bouwen een saldo op ‘uren’ als zij iets voor een ander hebben gedaan. Deze
uren kunnen op een later tijdstip gebruikt worden om zelf hulp van een ander te ontvangen. Alle hulp wordt
gemakshalve op eenzelfde waarde geschat; je ontvangt één uur aan saldo voor een uur geboden hulp ongeacht de
aard van de hulp en wie je bent. Aan een uur oppas wordt dus dezelfde waarde toegekend als aan een uur
computerhulp. De hulp van persoon A wordt gelijk gewaardeerd met dezelfde hulp door persoon B. De charme van
Time Banks zit hem precies hierin.
Wederkerigheid staat in Time Banks centraal en daarmee is het anders dan vrijwilligerswerk waar sprake is van
éénrichtingsverkeer. Deelnemers moeten zich als vrager en aanbieder definiëren. 'Voor wat, hoort wat' is het credo.
Werkzaamheden in een Time Bank omvatten computerhulp, taalles, oppas, ouderenzorg, bijles, gezelschap houden,
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klussen in huis en tuin, vervoer enzovoorts. In alle gevallen gaat het om het verlenen van niet-professionele diensten.
Bij Time banks wordt er een beroep op je gedaan in je rol als burger, buurman, vriend of familielid.
Kwetsbare ouderen, gepensioneerden, werklozen en studenten zijn vaak oververtegenwoordigd. Kwetsbare
groepen krijgen de kans diensten te 'kopen' die anders onbetaalbaar zouden zijn, en worden weer gewaardeerd voor
hun vaardigheden. Time Banks zijn vaak ook een manier om (weer) deel uit te maken van de maatschappij.
Time Banks worden soms specifiek ingezet om burgers te motiveren een deel van de zorgtaken op zich te nemen
waar professionele zorgverleners deze taken niet voor hun rekening (kunnen) nemen. Dergelijke ‘zorgruil’
initiatieven zijn daarmee een aanvulling op de professionele zorgverlening. De claim is dat burgers die deelnemen
aan zorgruil vaak minder aanspraak maken op professionele zorg en diensten. Daarom zijn soms verzekeraars actief
betrokken. Time Banks komen veel voor in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Anders dan LETS hebben veel
Time Banks een bemiddelaar die vraag en aanbod actief bij elkaar brengt.

Time Dollars
Time Dollars ontstonden in 1986 in Washington D.C. en later Chicago en
Florida. Initiatiefnemer was Edgar Cahn, een voormalig jurist en exadviseur van de Kennedy regering. Bezuinigingen op het sociale
zekerheidsstelsel en problemen als criminaliteit, een zorgstelsel dat
tekort schiet en werkloosheid waren voor hem de direct aanleiding Time
Dollars te introduceren. Het Time Dollar Institute is inmiddels een
autoriteit op dit gebied en ondersteund honderden Time Banks in de VS.

Loyalit eit sprogramma's
Eind jaren '80 en begin jaren '90 kwamen ook de zogeheten loyaliteitsprogramma’s op, met als bekende
Nederlandse voorbeelden Air Miles, Freebees, Rocks en ING rentepunten. Hoewel deze initiatieven strikt genomen
niet worden gezien als gemeenschapsmunten, betreft het hier wel degelijk waardedragers anders dan het wettige
betaalmiddel. Veel gemeenschapsmunten hebben gelijkenissen met en geleerd van loyaliteitsprogramma's.
Een loyaliteitsprogramma is een vorm van marketing waarbij nieuwe klanten worden beloond en bestaande klanten
worden verleid meer en vaker te besteden bij de aangesloten ondernemer. In de regel krijgen klanten een
klantenkaart of spaarpas. Ook wordt nog wel gebruik gemaakt van spaarzegels en spaarboekjes. Klanten sparen
punten of zegels met elke aankoop bij de winkelier. Wanneer klanten voldoende punten of zegels hebben gespaard
kunnen deze worden verzilverd voor artikelen, soms tegen bijbetaling.
Loyaliteitsprogramma's hebben als bijkomend voordeel dat ondernemers het bestedingsgedrag van hun
kaarthouders kunnen volgen, en daarop kunnen inspelen met hun assortiment en gericht kunnen adverteren.
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3.4

Het nieuwe millennium

Waarderingsprogramma’s
In Groot-Brittannië komt de organisatie Spice begin deze eeuw met een succesvolle variant van Time Banks op de
markt; het 'Waarderingsprogramma', waarin naast burgers ook ondernemers en institutionele spelers een grote rol
spelen.
Dit model overwint bepaalde beperkingen van Time Banks en LETS. In Waarderingsprogramma’s zijn het
maatschappelijke organisaties of instellingen die individuen waarderen voor deelname aan maatschappelijke
activiteiten. De punten kunnen worden besteed bij lokale organisaties en ondernemers. Belangrijkste verschil met
Time Banks is dat er sprake is van een samenspel tussen burgers, overheid en bedrijfsleven en dat zowel activiteiten
in de formele en informele economie er een plaats hebben.
Spice
Het Britse Spice is het eerste Waarderingsprogramma in zijn soort. Het
heeft tot doel de participatie van burgers te vergroten en betrokkenheid
bij de buurt te versterken. Spice heeft goed gekeken naar
loyaliteitsprogramma's en dit principe gecombineerd met het Time Bank
model.
Gemeentes, zorg- en welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen,
scholen en vrijwilligersorganisaties nemen deel. Voor elk uur actief zijn in
de buurt, ontvangen bewoners een voucher ter waarde van 1 uur van één
van deze organisaties. Vaak organiseren deze organisaties
groepsactiviteiten zoals buurtfeesten, toernooien of zwerfvuilacties.
De urenvouchers kunnen worden besteed aan uitjes en andere
vrijetijdsbesteding bij sponsors, zoals de bioscoop, dierentuin, theater of
museum. Bewoners betalen dus eigenlijk voor een vrijkaartje met hun
inzet voor de buurt. De urenvouchers zijn voor de sponsor het bewijs van
hun inzet.
Het Spice concept is sterk omdat het vrijwilligerswerk aantrekkelijk
maakt, maar ook omdat gewenst gedrag wordt bereikt met zowel het
verdienen als verzilveren. Spice heeft veel aandacht voor de business case
van betrokken organisaties en weet zodoende commercieel te opereren.

Regiogeld
In hetzelfde decennium ontstaat er nog een tweede innovatiegolf. In Duitsland doet de Chiemgauer zijn intrede, in
de VS de Berkshares en in Groot-Brittannië de Brixton Pound. In Groot-Brittannië worden gemeenschapsmunten
zoals de Brixton Pound 'Transition Currencies' genoemd (vanwege hun oorsprong in de Transition Town beweging),
en in Duitsland spreken ze van 'Regiogeld' wanneer het over Chiemgauer en spin-offs gaat. In de Franse stad Nantes
is inmiddels het initiatief SoNantes geïntroduceerd door de gemeente, de lokale kredietunie en kamer van
koophandel.
Regiogeld initiatieven maken soms gebruik van 'saldoheffing’ (demurrage), net zoals dat het geval was met het
noodgeld in Wörgl. Conceptueel volgen Berkshares, Regiogeld en Transition Currencies grotendeels gelijke
principes. Deze gemeenschapsmunten worden gedekt door de nationale munt, en kunnen 1 tegen 1 worden
gewisseld voor euro’s of dollars. Inmiddels zijn er tientallen initiatieven die dit concept volgen.
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Brixt on Pound en Brist ol Pound
De Brixton Pound is een gemeenschapsmunt in Zuid-Londen.
Consumenten kunnen de Brixton Pound kopen met Pound Sterling.
Ook kan men Brixton Pounds winnen door deel te nemen aan de
Brixton Pound loterij. Brixton Pounds kunnen alleen worden
uitgegeven bij de lokale middenstand. De lokale middenstand wordt
op haar beurt ook weer gestimuleerd de Brixton Pounds lokaal te
besteden. Wanneer de lokale middenstand wil terug wisselen naar
Pound Sterling wordt er een fee in rekening gebracht. Het is dan ook
de bedoeling dat Brixton Pounds binnen de eigen gelederen blijft
circuleren en zodoende welvaart binnen de gemeenschap behouden
blijft.
Veel deelnemende bedrijven bieden kortingen en andere voordelen aan iedereen die met Brixton Pound betaalt.
Brixton Pound vergroot de betrokkenheid bij de lokale economie en vergroot de klandizie van winkeliers. De
gemeenteraad van Lambeth in Londen stond deelnemende bedrijven toe belastingen te betalen in Brixton
Pound. De gemeente Bristol haakte daarop in toen de Bristol Pound in 2012 werd gelanceerd; het MKB kreeg de
gelegenheid tal van zaken in Bristol Pound te betalen. Bristol Pound is momenteel de meest succesvolle
'Transition Currency'.
Brixton en Bristol Pound maken gebruiken van
biljetten met talloze veiligheidskenmerken en
doen niet onder voor 'echte' bankbiljetten.
Brixton Pound was één van de eerste Westerse
gemeenschapsmunten die betalen per SMS
(TXT2PAY) mogelijk maakte. Bristol Pound
adopteerde deze technologie maar ontwikkelde
tevens een App waarmee consumenten elkaar
en bij winkeliers kunnen betalen. Ook een ePOS
(kassasysteem) op de tablet draagt bij aan het
gemak voor consument en winkelier.
De Bristol Pound heeft een intensieve samenwerking met de lokale Credit Union voor de uitvoering; dit geeft
winkeliers en consumenten de zekerheid dat binnen kaders van de wet wordt geopereerd en de uitvoering aan
professionele standaarden voldoet.
Uit onderzoek door de universiteit van Bristol en de Brunel-universiteit in Londen blijkt dat, hoewel Transition
Currencies primair zijn ontwikkeld om de MKB-economie te ondersteunen, er ook positieve effecten zijn op de
sociale cohesie en gemeenschapsvorming.
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4

GEMEENSCHAPSMUNTEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

Er zijn vele typologieën in zwang om gemeenschapsmunten van elkaar te onderscheiden en te categoriseren. Elke
typologie is ultimo arbitrair omdat er legio dimensies zijn waarlangs gemeenschapsmunten getypeerd kunnen
worden. Gemeenschapsmunten volgen ook lang niet altijd de 'blauwdrukken' zoals die door de tijd zijn ontstaan,
maar innoveren en experimenteren. Om de beoogde doelen te bereiken combineren initiatiefnemers vaak
elementen van deze 'blauwdrukken' in het ontwerp van hun gemeenschapsmunt. Typologieën worden daardoor
steeds herzien maar blijken ook steeds moeilijker houdbaar.
Gemeenschapsmunten zijn nooit doel in zichzelf, maar instrumenten om bepaalde effecten teweeg te brengen. Bij
het beschrijven van initiatieven in Nederland en Vlaanderen is een indeling gemaakt naar het beoogde effect:
sociale, economische en duurzame gemeenschapsmunten. Het zal duidelijk zijn dat daarmee niet wordt gezegd dat
een gemeenschapsmunt altijd zuiver een sociale, commerciële of duurzame doelstelling heeft.

4.1

Gemeenschapsmunt en in het sociaal-maat schappelijke domein

Vooral sinds 2008 hebben gemeentes meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, terwijl de bijbehorende
budgetten zijn versobert. Bezuinigingen hebben de discussie van burgers die 'dingen voor zichzelf willen doen' een
nieuwe, politiek geladen betekenis gegeven: co-creatie, deeleconomie, prosumenten en participatiesamenleving
zijn populaire termen die horen bij deze trend.
Wanneer mensen verplicht zijn om met hun eigen tijd en middelen de tekortkomingen aan te vullen die door
overheidsbezuinigingen zijn veroorzaakt, ontstaat er een grotere ongelijkheid. Bezuinigen zonder sociale
initiatieven en belangrijke openbare dienstverlening in leven te houden, hebben negatieve gevolgen voor de
gemeenschapsvorming. Gemeenschapsmunten zijn een nieuwe manier om het heft in eigen hand te nemen.
Gemeenschapsmunten zijn praktische antwoorden op een reeks beleidskwesties waarvan het doel is openbare
diensten te transformeren in iets dat meer nut heeft en meer waarde voor het geïnvesteerde geld oplevert.
Veel gemeenschapsmunten hebben doeleinden op sociaal gebied, zoals het samenbrengen van mensen om veelal
collectief (lokale) sociale problemen aan te pakken, zoals het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in buurten,
het aanmoedigen van burenhulp of het leveren van ouderenzorg. De gemeenschapsmunt waardeert de inzet en
inspanning die deelnemers voor elkaar en de buurt leveren. Betrokkenheid bij vrijwilligers- en gemeenschapswerk
geeft buurtbewoners kansen om nieuwe relaties met buren aan te gaan, waardevolle vaardigheden op te doen, een
leuke en zinvolle tijdsbesteding te hebben, en gevoel van eigenwaarde te vergroten. Voor gemeentes kunnen
gemeenschapsmunten een middel zijn in samenwerking met lokale belanghebbenden, zoals lokale middenstand,
bewonersgroepen en verenigingen, maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Buurten met een bloeiend verenigingsleven en sterke sociale verbanden, onderlinge zorg en hulp vindt iedereen
waardevol. Maar omdat het gaat om onbetaalde activiteiten worden deze kwaliteiten door de formele economie
niet erkend. Gemeenschapsmunten kunnen een rol spelen in het waarderen van deze informele economie.
In Nederland en Vlaanderen bestaat een reeks van gemeenschapsmunten met sociale doelstellingen. Dit zijn de
welbekende LETS zoals het eerdergenoemde Noppes en Time Banks zoals TimeBank.cc. TimeBank.cc is in mei 2011
geopend door Stroom, een kunst- en architectuurcentrum in Den Haag als onderdeel van het programma Upcycling,
waarin nieuwe perspectieven op de creatie van waarde werden onderzocht. Het heeft zo'n 1200 leden.
Daarnaast zijn er initiatieven die sterke gelijkenissen hebben met Time Banks, maar zonder het wederzijds krediet
model te volgen, zoals WeHelpen en De Zuiderling.

Gemeenschapsmunten in Kaart

16 / 34

Waarderingsprogramma’s in Nederland en Vlaanderen
Makkie in Amsterdam, Torekes in Gent, Buurtijd in Berchem, Tip Heiloo, Troeven in Turnhout en Crownies in Den
Haag zijn allen relatief kleinschalige gemeenschapsmunten die gebaseerd zijn op het waarderingsprogramma (zie
hoofdstuk 3 voor toelichting).
Buurtbewoners bouwen een saldo door klusjes te doen in opdracht van een organisatie. Dit kunnen verenigingen,
bewonersorganisaties, woningcorporaties, gemeentes en scholen zijn, die bijvoorbeeld acties organiseren waarbij
buurtbewoners zich onder begeleiding in groepsverband inzetten voor de buurt. Denk aan zwerfvuilacties,
buurtevenementen of ouderbegeleiding bij schoolreisjes. Maar het komt ook voor dat deelnemers zich individueel
inzetten in de buurt door vrijwilligerswerk te doen in het buurthuis of boodschappen te doen voor ouderen. Alle
activiteiten zijn er op gericht dat de buurt schoner, leefbaarder en socialer wordt. Deelname is vrijblijvend.
Bovendien kiezen bewoners de activiteiten die hen aanspreken. Dat in tegenstelling tot traditioneel vrijwilligerswerk
waar burgers zich op vaste dagen en vaste tijden inzetten voor één en dezelfde organisatie en het keer op keer
dezelfde werkzaamheden betreft.
Aanbod
Met het opgebouwde saldo kunnen bewoners gebruik maken van het aanbod van meestal lokale organisaties en
ondernemers. Dit kunnen winkeliers zijn, maar allerlei vormen van vrijetijdsbesteding en toeristische attracties
behoren ook vaak tot het verzilveraanbod. De verzilveropties zijn veelal strategisch gekozen, ter verdere
ondersteuning van een bepaald beleid. Er kan verzilverd worden voor diensten en producten op het gebied van
sport, bewegen, gezondheid, kunst, cultuur, gemeenschapszin, educatie, integratie en duurzaamheid. Zo kunnen
deelnemers gratis of met korting naar het zwembad, de ijsbaan, kartbaan, museum, bibliotheek, openbaar vervoer,
circus, attractiepark, bioscoop, festival, evenement of theater. Evenzo worden winkeliers vaak aan de poort
geselecteerd.
Sommige van deze initiatieven stimuleren ook onderlinge burenhulp, waarbij buren elkaar in de gemeenschapsmunt
belonen. Om dit te stimuleren kan een community manager vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het doel is dan ook
dat mensen weer klaar staan voor elkaar en een beroep op elkaar kunnen doen.
Natuurlijk zijn er ook subtiele verschillen tussen deze initiatieven en heeft elk initiatief zijn eigen karakteristieke
kenmerken.
Waardering
De initiatieven hebben gemeen dat er altijd dezelfde
vergoeding staat tegenover 1 uur inzet in de buurt, ongeacht
de aard van de werkzaamheden en de persoon. Maar de
waarde van het opgebouwde saldo varieert van initiatief tot
initiatief. Sommige initiatieven houden vast aan 1 uur is 1 uur:
in ruil voor 1 uur inzet in de buurt kun je bijvoorbeeld 1 uur
naar het zwembad of 1 uur naar de bioscoop. In het geval van
Makkie levert een uur inzet voor de buurt 1 uur aan saldo op,
maar dit is bij elke ondernemer weer iets anders waard:
Albert Heijn geeft €2,50 korting op de boodschappen tegen
inleveren van 1 Makkie (1 uur), en het Nederlands
Philharmonisch Orkest verstrekt in ruil voor 1 Makkie
entreekaartjes ter waarde van €30.
Torekes en Crownies gebruiken geen tijd als waarde-eenheid. Voor elk uur dat een deelnemer een bijdrage levert
aan de buurt, worden 25 Torekes respectievelijk 30 Crownies gespaard, die in beide gevallen een verzilverwaarde
hebben van €2,50. Bovendien kun je in het geval van Torekes sparen voor exclusieve cadeaus, zoals het huren van
een volkstuin, die niet met gewoon geld gekocht kunnen worden. Crownies onderscheid zich tevens door de
mogelijkheid spaartegoed te doneren aan een goed doel.
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Business model
Qua business model zijn er eveneens verschillen waarneembaar. In Makkie, Tip Heiloo en Buurtijd krijgen
ondernemers en winkeliers geen vergoeding voor credits die worden ingenomen; het betreft 100% sponsoring. Het
is voor hen een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en bovendien onder de aandacht te komen
van bewoners uit de buurt. Dat betekent vaak dat de credits alleen in daluren kunnen worden besteed of op artikelen
waar de winkelier vanaf wil. Crownies en Torekes compenseren ondernemers voor het vergeven van de kortingen of
kopen simpelweg producten in. Makkie, Tip Heiloo en Buurtijd verstrekken Punten gratis aan buurtinitiatieven en
andere organisaties die activiteiten opzetten in de buurt. Crownies verkoopt credits; woningcorporaties betalen
€4,20 voor 30 crownies, non-profit organisaties betalen €3,00.
Doelst ellingen
Ook de beoogde doelstellingen en doelgroepen verschillen. Buurtijd richt zich meer op sociaal kwetsbare groepen en
probeert sociale netwerken te versterken, mensen te herleiden naar de arbeidsmarkt en een aanvullend inkomen te
bieden. Crownies richt zich op kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar en wil hen meer betrekken bij de eigen buurt,
kleine criminaliteit en overlast voorkomen, en jong en oud samenbrengen. Bij Torekes ligt ook een nadruk op
duurzaamheid; het heeft naast meer buurtzorg en burenzorg ook meer groenzorg in de wijk tot doel.
Bet aalsyst emen
Vrijwel alle initiatieven maken gebruik van biljetten. Die misstaan doorgaans niet naast echte bankbiljetten en
hebben daardoor grote aantrekkingskracht. Online betalingen zijn soms ook mogelijk maar daar wordt door
deelnemers doorgaans minder gebruik van gemaakt. De Zuiderling maakt aanvullend gebruik van een slimme SMS
dienst. Middels het sturen van SMS berichten kan worden betaald, saldo opgevraagd en geregistreerd als gebruiker.

WeHelpen
WeHelpen is een online platform (www.wehelpen.nl) dat informele hulp
en mantelzorg vergemakkelijkt en stimuleert. Zo kan bijvoorbeeld
iemand met een gebroken been via het platform op zoek naar een
helpende hand en die hulp waarderen met credits. WeHelpen is met
allerlei tools toegerust voor het opzetten van een besloten hulpnetwerk
rondom een hulpbehoevende. Zo kunnen familieleden de zorg voor oma
eenvoudig plannen en coördineren met een bezoekagenda, delen van
notities, bijhouden van logboek, en het aanmaken en toewijzen van
acties. WeHelpen is een coöperatie waar grote partijen zoals Achmea,
BureauVijftig, CZ, Menzis, PGGM, VitaValley en Rabobank deel van uit
maken. Het project biedt een online platform waarmee gebruikers elkaar
kunnen vinden. WeHelpen is landelijk actief, maar er zijn sterkere
concentraties in bepaalde steden en dorpen.
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Samen Doen
Samen Doen is actief in de gemeentes Bergen op Zoom en Tholen en
helpt een actieve gemeenschap te bouwen met betrokken bewoners, een
bloeiend verenigingsleven en een gezond MKB. Spaarders worden
beloond met spaarpunten (Positoos) voor onderlinge ondersteuning,
aankopen bij lokale winkels, actief zijn in de gemeenschap en ander
gewenst gedrag. Samen Doen biedt partners in de regio (gemeente,
woningcorporaties, instellingen, bedrijfsleven en lokale organisaties) een
instrument om snel, effectief en goedkoop beleidsdoelstellingen te
realiseren.
De gemeente, woningcorporatie, zorg- en
welzijnsinstellingen, scholen en andere organisaties
waarderen bewoners met Positoos voor het uitvoeren
van specifieke taken voor die organisaties, de buurt of
elkaar. Denk daarbij aan het tijdig betalen van de
huur, schoonmaken van de buurt of ondersteunen van
ouderen.
Daarnaast verdienen consumenten Positoos met
aankopen bij aangesloten winkeliers. Op elke
besteedde euro wordt 1-5% van het aankoopbedrag
in de vorm van Positoos toegevoegd aan het
spaarsaldo. Winkeliers bepalen zelf het beloningspercentage. Samen Doen is een belangrijk
marketingkanaal voor winkeliers. Winkeliers krijgen door deelname nieuwe klanten en bestaande klanten
zullen vaker en hogere uitgaven doen.
Spaarders verdienen niet enkel positoos voor zichzelf, maar automatisch ook voor een lokale club of
vereniging naar keuze. Op deze manier ondersteunen spaarders collectief het verenigingsleven in hun buurt.
Clubs en verenigingen kunnen net als Spaarders Positoos besteden bij winkeliers of (net als gemeentes,
woningcorporatie en zorginstellingen) hun leden waarderen voor hun inzet bij de vereniging.
Positoos zijn onderling uitwisselbaar. Spaarders waarderen elkaar met Positoos voor vriendendiensten,
burenhulp en mantelzorg. Dit versterkt de onderlinge band, zelfredzaamheid en sociale cohesie. Spaarders
kunnen elkaar bijvoorbeeld waarderen voor huiswerkbegeleiding, helpen met invullen van de
belastingaangifte, verhuizing of het geven van een lift met de auto.
Het opgebouwde saldo kan ook worden verzilverd; elke Posito geeft
€0,01 korting. Verzilveren kan bij een willekeurige deelnemende
winkelier of instelling; Positoos gespaard bij de zorgorganisatie kun je
dus verzilveren voor een korting bij de bakker. Winkeliers, gemeentes,
woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en andere
organisaties ontvangen een vergoeding van Samen Doen voor de
punten die worden ingenomen van spaarders en betalen voor de
punten die verstrekt zijn.
Positoos zijn vanzelfsprekend niet inwisselbaar voor geld. Spaarders kunnen Positoos alleen sparen door
deel te nemen aan een buurtactie, aankopen te doen bij lokale winkeliers, of door burenhulp. Positoos
bestaan alleen in elektronische vorm. Met spaarpassen, terminals en via de website (www.samen-doen.nl)
kunnen Positoos worden gespaard en verzilverd.
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4.2

Commerciële gemeenschapsmunt en: Bart ernet werken en Regiogeld

Veel detailhandelaren en ondernemers hebben hun slechtste verkoopcijfers in jaren. Er is een tendens gaande
waarbij kleine onafhankelijke winkeliers verdwijnen uit het straatbeeld en als gevolg daarvan binnensteden hun
eigenheid verliezen. Dat is niet alleen omdat consumenten de hand op de knip houden; de toenemende dominantie
van grote ketens, het moeilijk verkrijgen van krediet bij banken, en de sterke concurrentie door webwinkels zijn hier
mede debet aan.
Kleine onafhankelijke ondernemers worden in de verdrukking gebracht door grote ketens die kostenefficiënter
opereren en een groter marketingbudget tot hun beschikking hebben. De consument profiteert van lagere prijzen.
De dominantie van ketens in steden en dorpen heeft echter ook nadelen. Het aanbod verschraalt en het brengt
bovendien economische risico's met zich mee. In zwaardere tijden kunnen ketens plotsklaps in tal van regio's
tegelijkertijd vertrekken en alle banen en lokale voorzieningen meenemen. Winkelstraten met een diversiteit aan
winkels vormen lokale economieën die beter bestand zijn tegen economische neergang en aantrekkelijker zijn voor
bewoners en consumenten.
Een tweede prominent probleem voor winkeliers is de
bedrijfsfinanciering. De financiële sector in veel Europese
landen wordt gedomineerd door een handvol grote banken;
deze banken lijken het contact te hebben verloren met de
productieve sectoren en het MKB, die de steunpilaar zijn van
regionale economieën. Sinds de financiële crisis in 2008 zijn
banken minder gaan lenen aan het MKB en start-ups
waardoor veel van deze ondernemers op zoek zijn gegaan
naar alternatieve bronnen van financiering.
De economische crisis in recente jaren heeft er toe geleid dat
de meeste bedrijven niet op 100% van hun capaciteit
functioneren. Veel ondernemers hebben restcapaciteit en
overproductie die niet wordt benut.
De groeiende populariteit in Nederland van gemeenschapsmunten met een economische doelstelling kan in het licht
van deze ontwikkelingen worden bezien. Deze worden ontworpen om het MKB te ondersteunen en hun omzet- en
winstgevendheid te vergroten. Zo bieden barternetwerken de mogelijkheid om met gesloten beurs goederen en
diensten te verhandelen waardoor de afhankelijkheid van kredietverstrekking door banken vermindert.
Barternetwerken bieden ook een nieuwe afzetmarkt voor goederen en diensten.
Daarnaast bestaan er de loyaliteitsprogramma’s die erop zijn gericht klanten te binden aan lokale MKB
ondernemers. 'Koop lokaal' is de boodschap die wordt uitdragen naar de consument, en dit lokale koopgedrag wordt
bovendien beloond. 'Regiogeld' en 'transition currencies' creëren lokale toevoerketens zodat geld lokaal blijft
circuleren in plaats van dat het wegvloeit naar holdings buiten de regio.
Een gemeenschapsmunt waarin wordt gewerkt met digitale systemen zoals apps voor mobiele telefoons of betaling
per sms, maakt het ook voor kleine winkeliers mogelijk elektronische betalingen te accepteren. Kleine bedrijven
kunnen daardoor bijblijven met, of zelfs vooruitlopen op, de technologieën waarmee grote bedrijven werken, terwijl
het grotere gemak voor de klant kan leiden tot meer omzet.
Bart ernet werken
Terwijl in de Verenigde Staten barternetwerken doodnormaal zijn, staat het in Nederland nog in de kinderschoenen.
In Nederland en België zijn er momenteel dan ook maar een handvol barternetwerken actief.
Het netwerk Bartering is reeds sinds 1983 actief op de Nederlandse markt, maar leidt een kwijnend bestaan. Het
grootst op de Belgische markt is RES met een hybride model tussen een barternetwerkbarter-netwerk en het model
dat de Regiogeld initiatieven en de Transition Currencies volgen. TradeXchange is sinds 2002 actief op de
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Nederlandse markt, en heeft daarnaast ambities in Mexico en België. De Rotterdamse DAM (De Alternatieve Munt)
is een nieuwe speler die deelname toestaat van particulieren, en daarmee een cross-over is tussen een
barternetwerkbarter-netwerk en een LETS. Ook TradeQoin is een nieuwe speler en actief in het noordelijke deel van
de Randstad.
RES
RES is een succesvol barternetwerk dat in 1996 in België werd
gelanceerd. Alleen KMO's (het Vlaamse equivalent voor MKB)
kunnen zich aansluiten bij het netwerk. RES claimt de omzet van
deelnemende bedrijven gemiddeld met 3 tot 5 procent te verhogen.
Momenteel zijn ruim 5000 ondernemers aangesloten.
RES onderscheid zich van andere barternetwerken doordat ook
consumenten kunnen deelnemen. Ruim 100.000 consumenten
nemen deel aan RES. Net zoals in Regiogeld programma's kopen
consumenten RES. Deze komen op een prepaidkaart te staan en
kunnen alleen besteed worden bij aangesloten ondernemers zoals
winkeliers en horeca. Betalen met RES geeft recht op speciale
aanbiedingen. Ook ontvangen consumenten elke keer dat de
prepaidkaart wordt opladen 50% RES cadeau. 1 RES heeft een
winkelwaarde van €1,00. Besteden van RES kan ook middels een app
en door 'online bankieren'. RES heeft daarnaast haar eigen
webwinkel waar alle aangesloten ondernemers kunnen adverteren.
RES is een coöperatieve onderneming en noteerde over 2014 een
winst van ruim €220.000.

Er zijn kleine verschillen tussen RES, Bartering, DAM, TradeXchange en TradeQoin. Zo heeft elk programma zijn
eigen prijsstructuur met combinatie van abonnementsgelden, transactiekosten en saldoheffing (demurrage);
gedeeltelijk of geheel in euro dan wel bartereuro's. Het ene barternetwerk staat toe dat leden elkaar deels in
bartereuro's betalen, in een ander netwerk kunnen diensten en producten alleen voor 100% in bartereuro's worden
betaald. TradeQoin is aangesloten bij internationale branche-organisatie IRTA; RES, DAM, Bartering en
TradeXchange zijn dat niet. Ook de mate en periode dat deelnemers een negatief saldo mogen aanhouden verschilt.
Al deze netwerken hebben enkele honderden aangesloten ondernemers. Ze zijn alleen online actief, en richten zich
op het administratief regelen van de ruilhandel, het bijeen brengen van vraag en aanbod, en het aanbieden van een
platform waarop aangesloten ondernemers kunnen adverteren. De meesten bieden daarnaast aanvullende diensten
zoals renteloze kredietverstrekking in bartereuro's, zolang deze ondernemers in staat worden geacht dit binnen
afzienbare termijn in het netwerk terug te verdienen.
Vrijwel alle barternetwerken in Nederland hebben een reservefonds als voorziening voor eventuele tegenvallers.
Mocht een aangesloten ondernemer met negatief saldo over de kop gaan, dan wordt dit afgedekt door het
reservefonds. Het reservefonds wordt in de regel gevuld door een kleine fee te heffen over alle transacties in het
netwerk.
Voor barternetwerken in Nederland geldt dat alle activiteiten worden aangemerkt als prestaties in het economische
verkeer. Zodoende moet over de handel in deze netwerken door de deelnemers btw in rekening gebracht worden en
moet deze btw in euro worden afgedragen aan de belastingdienst.
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Regiogeld in Nederland en Vlaanderen
In Nederland en Vlaanderen zijn gemeenschapsmunten in de traditie van het Regiogeld, Berkshares en Transition
Currencies nooit echt van de grond gekomen.
In 2007 was de Gelre de eerste poging in zijn soort. De Gelre werd gepositioneerd als rentevrij geld. Het idee was om
een alternatief te bieden voor het huidige financiële systeem dat in de ogen van de oprichters leidt tot hoge inflatie
en steeds grotere sociale ongelijkheid. 1 Gelre kon voor €0,95 worden gekocht maar had een winkelwaarde van
€1,00. Daarmee hadden consumenten direct 5% korting. De Gelre staakte haar activiteiten enkele jaren geleden. De
Florijn wordt de opvolger van De Gelre en wordt naar verwachting in 2016 gelanceerd.
Een relatief nieuw initiatief is De Alphense Betaalwijze (DAB) dat in 2015 van start ging. DAB vertoont sterke
gelijkenissen met Brixton Pound, Bristol Pound en Chiemgauer.

De Alphense Bet aalwijze
De Alphense Betaalwijze is een citymarketing tool in Alphen aan den Rijn.
Alpha's zijn een soort waardencheques die door winkeliers in coupures van
α5, α10 en α25 worden verkocht aan de consument. De Alpha is daarmee
vergelijkbaar met boekenbonnen en VVV-cadeaubonnen. Het is de
bedoeling dat particulieren hun Alpha's bij lokale ondernemers besteden.
Terug wisselen voor euro's kan wel, maar dan wordt er een provisie
gerekend. Zodanig blijft dit gelabelde geld in Alphen aan den Rijn circuleren.
Er zijn ook 'speciale' Alpha's. Die worden door organisaties vergeven aan
klanten of leden om ervoor te zorgen dat zij deze voor specifieke doeleinden
besteden. Zo kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen sport-Alpha's uit te
geven die enkel bij sportscholen besteed kunnen worden. De
woningcorporatie geeft Alpha's aan huurders voor het doen van kleine
klusjes die vervolgens alleen te verzilveren zijn bij de bouwmarkt. Ouders
geven zakgeld in de vorm Alpha's die alleen voor bepaalde artikelen bij een
beperkte selectie ondernemers te besteden zijn.
Ondernemers die Alpha's innemen kunnen hiermee betalen bij andere
aangesloten ondernemers. De ondernemer kan ook besluiten de
waardencheques terug te wisselen voor euro's bij DAB. De organisatie die
deze ingenomen cheques heeft verstrekt ontvangt vervolgens de rekening
met de ingenomen Alpha's als bewijs; op de Alpha's staat vermeld welke
organisatie de Alpha's heeft verstrekt. Scholen, winkeliers en
zorgverzekeraars die Alpha's uitgeven betalen dus enkel voor de Alpha's die
daadwerkelijk verzilverd worden. Dat betekent dat de uitgevende
organisaties op krediet Alpha's krijgen; winkeliers verkopen de Alpha's eerst
om pas bij verzilvering de kosten gepresenteerd te krijgen. Doordat de
ondernemer vermeld staat op de Alpha's die worden verstrekt dan wel
ingenomen, zijn Alpha's een slimme reclame-uiting. Een garantiefonds staat
er borg voor dat Alpha's altijd voor euro's terug gewisseld kunnen worden.
Alpha's kopen, sparen en verzilveren kan ook via de Alpha App. Voor elke
speciale Alpha is er een afzonderlijk saldo. De mobiele telefoonnummers
van particulieren zijn tevens het rekeningnummer.
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4.3

Gemeenschapsmunt en gericht op duurzaamheid

Overheden worden met verschillende uitdagingen geconfronteerd om burgers te stimuleren tot duurzame
gedragsverandering. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, het vergroten van duurzame aankopen,
afvalpreventie- en scheiding en schonere mobiliteit.
Het verduurzamen van de markt is lastig. Burgers zijn zich steeds meer bewust van duurzaamheid, maar als
consument leidt dit bewustzijn nauwelijks tot duurzame keuzes. Milieu- en duurzaamheidsvraagstukken zijn vaak
abstract en een 'ver van mijn bed show' waardoor consumenten niet altijd genegen zijn hun gedrag te veranderen.
De overheid heeft een arsenaal aan juridische, fiscale en communicatie-instrumenten tot haar beschikking waarmee
duurzaam gedrag gestimuleerd kan worden: wet- en regelgeving, belastingvoordelen en educatie of
informatiecampagnes. Het welbekende statiegeld systeem is een succesvolle manier om middels een financiële
prikkel duurzaam gedrag in de hand te werken. Gemeenschapsmunten kunnen een nieuw aanvullend financieel
instrument zijn op dit beleidsterrein.
Het waarderen van duurzaam gedrag met een gemeenschapsmunt geeft burgers een concreet
handelingsperspectief. Geld opnieuw ontwerpen met het oog op ecologische doelen kan leiden tot gedrags- en
consumptieveranderingen die resulteren in energiebesparingen, afvalvermindering, de productie van biologisch
voedsel enzovoort. Gemeenschapsmunten met de focus op duurzaamheid stimuleren burgers, bedrijven en de
(lokale) overheden een actieve rol te spelen in een duurzamere economie.
In Nederland en Vlaanderen zijn er een drietal grote gemeenschapsmunten (geweest) die een duurzamere economie
tot doelstelling hadden. Nu-Spaarpas, E-Portemonnee en Eco-Iris. Nu-Spaarpas was de eerste in zijn soort
wereldwijd. E-Portemonnee is een directe spin-off van Nu-Spaarpas.
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NU-Spaarpas, E-Port emonnee en Eco-Iris
Beloningsprogramma's worden in de marketing veelvuldig als techniek gebruikt om klanten te binden. Bij elke
aankoop worden punten verstrekt die bij een toekomstige aankoop recht geven op een cadeautje of korting.
Zodanig wordt bewerkstelligd dat klanten terugkeren.
NU-Spaarpas, E-Portemonnee en Eco-Iris gebruiken hetzelfde
principe maar dan om consumenten duurzamer gedrag te laten
vertonen. In alle drie de initiatieven sparen consumenten en
burgers punten door milieuvriendelijke, diervriendelijke, fair-trade,
energiezuinige en tweedehands producten te kopen en er een
milieuvriendelijke leefstijl op na te houden. Denk daarbij aan het
gescheiden inleveren van afval bij de milieustraat, overstappen op
duurzame elektriciteit, terugdringen van energie- en watergebruik,
het plakken van een NEE-NEE sticker op de brievenbus, carpoolen,
lid worden van een autodeel-organisatie enzovoorts. De punten
kunnen worden besteed voor een korting of cadeautje die
duurzaamheid verder in de hand werkt. Gratis reizen met openbaar
vervoer, korting bij de fietsenwinkel,
kleermaker of kringloopwinkel, korting op spaarlampen, energiemeters, of
isolatiemateriaal zijn slechts een greep uit de mogelijkheden. In NU-Spaarpas en EPortemonnee zijn punten tevens inwisselbaar bij theaters, dierentuinen en bioscopen. In
het geval van Eco-Iris zijn de cheques ook inwisselbaar bij het ministerie tegen 5%
transactiekosten.
NU-Spaarpas, E-Portemonnee en Eco-Iris geven consumenten kans gemakkelijk een
duurzamere leefstijl er op na te houden. Deze beloningsprogramma’s hebben ook tot
gevolg dat het duurzame assortiment zichtbaarder wordt, de kennis over duurzaamheid
toeneemt en de attitude van consumenten als wel ondernemers
verandert.
Zowel NU-Spaarpas als E-portemonnee gebruiken een elektronisch systeem en
spaarpassen. In E-portemonnee kun je als deelnemer jouw identiteitskaart als spaarpas
gebruiken; dat bespaart ruimte in de portemonnee. Eco-Iris daarentegen maakt gebruik van
waardencheques.
Alle drie de initiatieven zijn relatief groot van opzet met duizenden, zo niet tienduizenden
gebruikers, honderden winkeliers, betrokkenheid van overheid, bedrijfsleven,
afvalverwerkingsbedrijven, vervoersbedrijven en soms banken. De beschikbare budgetten zijn relatief substantieel.
NU-Spaarpas was actief in de gemeente Rotterdam, en werd in 2003 gestaakt na de opkomst van Leefbaar
Rotterdam. E-portemonnee bestaat inmiddels 10 jaar en wordt gerund door Limburg.net in 44 gemeenten in
Belgisch Limburg. Eco-Iris draaide in meerdere buurten van Brussel en staakt naar verluidt dit jaar haar activiteiten.
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5 UITDAGINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR LOKALE OVERHEDEN
Eén soort geld dat in staat is alle maatschappelijke doelen te vervullen blijkt een illusie. Voor velen wordt steeds
duidelijker dat een monetaire monocultuur goed werkt op internationale financiële markten, maar minder geschikt
is om regionale behoeften van mensen en maatschappijen te dienen. Het bewijs dat innovatie op dit vlak niet is
voorbehouden aan banken en nationale overheden wordt geleverd door steden, regio’s, burgers en bedrijven die
inmiddels decennia lang bezig zijn om hun eigen gemeenschapsmunten te creëren. Wat eerder gebeurde in de
wereld van informatie, reclame en communicatie, gebeurt nu in de wereld van geld: burgers, bedrijven en lokale
overheden worden spelers in innovatie en gaan zelf knutselen met de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Als gevolg
van nieuwe ICT-mogelijkheden raakt deze ontwikkeling nu in een stroomversnelling.
Om dit alles succesvol te doen is het belangrijk gebruik te maken van de juiste expertise. Goede begeleiding maakt
het mogelijk om snel slagen te maken. Deze begeleiding kan bestaan uit procesbegeleiding, beleidskennis, expertise
over gemeenschapsmunten en kennis over onder meer de wettelijke kaders, de organisatorische en ICT aspecten. Bij
veel gemeenten is de proceskant en de beleidskant goed belegd. Expertise over gemeenschapsmunten is er echter
nauwelijks, en ook op juridisch en ICT-gebied is het verstandig gebruik te maken van deskundige input.
Daarnaast is het belangrijk om het bewijs te leveren dat de mooie
doelen en te verwachten resultaten worden bereikt. Nu vind er vaak
geen serieuze of structurele monitoring plaats, en zonder goede data is
een evaluatie heel lastig. Dit zie je vooral bij kleinere initiatieven; het
meten van de impact, en inzicht krijgen in welke resultaten ermee
worden behaald, is dan niet het eerste waar men zich mee bezig houdt.
Bovendien, het aantonen van maatschappelijke of economische
effecten is vaak nog niet zo eenvoudig. Ondersteuning van een
onderzoeksbureau of een universiteit kan daaraan veel bijdragen. En
dat gebeurt vooral bij de professionele initiatieven.
In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar een aantal uitdagingen waarmee overheden te maken krijgen die
gemeenschapsmunten inzetten om beleid te realiseren. Bij elk knelpunt geven we een beknopt advies. Er wordt kort
ingegaan op de oplossingsrichting. Het moet worden benadrukt dat deze adviezenoplossingsrichtingen door de
beknoptheid van dit rapport en de complexiteit van het onderwerp vaak niet meer dan richtinggevend zijn. Elke
gemeenschapsmunt dient op maat te worden vormgegeven. In een aantal gevallen is vervolgonderzoek
noodzakelijk.

5.1

Brede t oepasbaarheid is een kans en een valkuil

Het blijft altijd lastig: het verschil tussen doelen en middelen. Dat geldt zeker ook voor de wereld van
gemeenschapsmunten. Vaak zijn er initiatiefnemers die de gemeenschapsmunt zelf verheffen tot doel. Deze
initiatiefnemers zijn vaak zeer gepassioneerd en gedreven. Een dergelijke bezieling is een sterke drijvende kracht
achter een initiatief. Er is ook hier een risico: een deel van de initiatiefnemers van gemeenschapsmunten wordt
gedreven door teleurstelling in de financiële sector, de publieke sector, of het grootbedrijf. Deze initiatiefnemers
slagen er minder goed in om vruchtbare verbanden aan te gaan met
deze maatschappelijke actoren, veelal omdat de oprichters hier nu
juist een beweging tegenin willen vormen. Het risico bestaat dan
dat er onvoldoende ruimte overblijft voor een gezonde business
case of belangen van overheid, ondernemers of maatschappelijk
middenveldorganisaties waarvan verwacht wordt dat deze
deelnemen aan het initiatief.
Zoals in de vorige hoofdstukken duidelijk is geworden, kunnen
gemeenschapsmunten als instrument op zeer diverse
beleidsterreinen worden ingezet en vanuit zeer verschillende
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ideologische motieven worden geïnitieerd. Gemeenschapsmunten kunnen eigenlijk zo worden ontworpen dat ze
een instrument zijn voor om het even welk doel dan ook. Een belangrijke kracht van gemeenschapsmunten is dat ze
een concreet handelingsperspectief bieden om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het stelt burgers,
bedrijfsleven, en overheid in staat om in samenwerking ook echt iets te doen, en een stuk verder te gaan dan
polderen en informatiecampagnes alleen. Hiervan worden zowel progressieve als conservatieve stromingen
enthousiast.
Deze brede toepasbaarheid is een kracht van gemeenschapsmunten, maar herbergt ook een valkuil: newbies kunnen
snel de draad kwijtraken. Een hieraan gerelateerde valkuil is een gebrek aan focus. Met een 'we gaan de wereld
redden' mentaliteit willen initiatieven nog wel eens voor teveel maatschappelijke vraagstukken tegelijkertijd een
oplossing zijn.
Advies: Een helder implement at ie raamwerk
Het is verstandig het proces om een nieuwe gemeenschapsmunt, of een bestaande gemeenschapsmunt te
verbeteren, gedegen aan te pakken. Het introduceren van een gemeenschapsmunt kan planmatig worden
benaderd. Goed management zorgt ervoor dat vastgestelde doelstellingen worden behaald binnen de tijd en het
beschikbare budget. Dat betekent dat alle werkzaamheden goed gepland, begroot, gecoördineerd en gecontroleerd
moeten worden.
Een behulpzaam raamwerk hiervoor is het ‘Community Currency Implementation Framework’ dat werd ontwikkeld in
een internationaal consortium. Dit raamwerk is ontwikkeld en geperfectioneerd in projecten zoals
CommunityCurrenciesInAction.eu
en
Samen-Doen.nl. Het raamwerk
stelt initiatiefnemers in staat het
proces in te richten op een manier
die vergelijkbaar is met gangbare
management raamwerken. Het
bevat een stappenplan, waarbij
elke stap voltooiing vereist voordat
kan worden verdergegaan. Telkens
wordt er meer detail aan het
implementatieplan toegevoegd.
Kernelementen zijn:
De beschrijving van de externe omgeving waarin wordt geopereerd, een analyse van noden en lokale
problematiek, de ambities en concrete doelstellingen.
Een beschrijving van de gebruikers, partners & andere stakeholders.
Het gemeenschapsmunt ‘model’: welk ontwerp zal naar verwachting het beste zorgen dat de munt als hefboom
voor die doelen werkt?
De projectplanning, met onder meer de financiële, juridische en technische randvoorwaarden; deze
organisatorische elementen zijn voor elk succesvol project van belang. Elke stap heeft mijlpalen die behaald
moeten worden voordat er doorgegaan kan worden.
Uiteraard kan ook een ander managementmodel gebruikt worden, zolang er maar rekening gehouden wordt met
alle generieke en specifieke organisatiekenmerken van de gemeenschapsmunt.
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5.2

Belangen van bet rokken part ijen

Gemeenschapsmunten zijn er al heel lang en met wisselend succes. De meeste initiatieven zijn nog beperkt in
omvang. Ernaast verschijnen steeds meer professionele initiatieven. Gevestigde instituties beschouwen
gemeenschapsmunten steeds vaker als een waardevol instrument. Maar het is niet ondenkbaar dat sommige lokale
bestuurders of ambtenaren gemeenschapsmunten als bedreiging gaan beschouwen. Bijvoorbeeld uit angst voor
verlies van autoriteit, legitimiteit of bestaansrecht.
Gemeenschapsmunten zijn een instrument voor het opbouwen van de civil society, zodat burgers en
maatschappelijk middenveld betrokken worden bij de oplossing. Gemeenschapsmunten zijn een manier om cocreatie vorm te geven en bij te dragen aan een participatieve samenleving. Gemeenschapsmunten kunnen mensen
overtuigen om op een nieuwe manier met elkaar om te gaan en samen te werken. Dat is de kracht van
gemeenschapsmunten en dit verklaart de opmars van nieuwe initiatieven in de laatste jaren.
Bij gemeenschapsmunten zijn vaak veel verschillende belanghebbenden betrokken. De belevingswereld van
bewoners, organisaties, bedrijven en de overheid verschilt vaak, met verschillende talen en een verschillende kijk op
de werkelijkheid; olifanten doen het nu eenmaal graag met olifanten. De belanghebbenden hebben verschillende
ambities met de gemeenschapsmunt, wat het lastig kan maken om vanaf de start de gemeenschappelijke doelen
vast te stellen en in beeld te krijgen hoe die verschillende doelen elkaar beïnvloeden.

Advies: Co-creat ie van overheden, bedrijven en burgers
Een aanpak die gebruik maakt van coproductie kan leiden tot wederzijds gelijkwaardige relaties tussen leveranciers
en gebruikers. Dit gaat niet vanzelf. Omdat elke gemeenschap uniek is bestaat er geen blauwdruk voor coproductie;
er zijn echter wel een aantal basisprincipes.
Het start met het samen vormgeven van doelen op basis van gezamenlijke belangen. Het vereist dat alle
stakeholders betekenisvolle invloed hebben op de keuzes die worden gemaakt. Dat kan lastig zijn, want het raakt
aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de participanten: wie bepaalt, wie heeft het vruchtgebruik, wie
is de eigenaar, en wie draagt het risico? Welke bestuursvormen passen, mag het voor de wet, wie zal dat betalen?
Essentieel is de belangen, verwachtingen, dromen,
vaardigheden en noden van alle partijen aan tafel te delen.
Kern is ervoor te zorgen dat de belanghebbenden actief
worden ondersteund om die kwaliteiten in te zetten, en ieder
met de juiste stimulansen in staat te stellen goede relaties te
onderhouden met elkaar. Burgers en bedrijven zijn niet de
passieve doelgroep van een campagne of de passieve
ontvangers van een dienst; het zijn gelijkwaardige partners
voor het ontwerpen en afleveren van de gemeenschapsmunt.
Dit betekent dat de drempels tussen bewoners, organisaties,
bedrijven en de overheid verlagen en vervagen. Dat is vaak
lastig voor de overheid omdat deze moet erkennen dat
mensen zelf de beste deskundigen zijn op het gebied van hun
eigen gewoontes en behoeften – en dus van de manier
waarop een gemeenschapsmunt daarop kan worden afgestemd.
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5.3

Gemeenschapsmunt en in relat ie t ot beleid

De realiteit van bestuurders en ambtenaren is een samenleving die vergrijst, met een sociaal stelsel dat kraakt en het
Rijk dat herstructureert. In stevig tempo zijn belangrijke beleidsdomeinen rond wonen, zorg, welzijn en werken
grote portefeuilles geworden voor lokale overheden, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Elke
gemeente, woningcorporatie, zorg- en welzijnsinstelling in Nederland worstelt met de vraag hoe diensten
beschikbaar kunnen blijven nu verantwoordelijkheden snel toenemen en budgetten snel krimpen. Hoewel een
gemeenschapsmunt gezamenlijk wordt vormgegeven in een proces van co-creatie, hebben de gemeente en andere
instellingen bepaalde richtinggevende beleidsdoelen en maatschappelijke opgaven. De kunst is deze doelen en
belangen ‘te koppelen’ aan de doelen en belangen van andere spelers in de markt en de samenleving.
Advies: Gemeenschapsmunt en t er verst erking van beleidsdoelen
Gemeenschapsmunten kunnen bestaande beleidsinstrumenten en publieke diensten vaak aanvullen en zelfs
versterken. Een goed ontworpen en geïmplementeerde gemeenschapsmunt kan publieke diensten op een
kosteneffectieve manier leveren, burgerinitiatieven helpen, talenten en niet door de conventionele markteconomie
gewaardeerde capaciteiten benutten en een eigen dynamiek van interactie en uitwisseling creëren.
Het is verstandig om goed te kijken of en hoe gemeenschapsmunten kunnen worden verbonden aan beleid, binnen
de bestaande kaders. Dit is vaak goed mogelijk, maar niet altijd eenvoudig. Kaders kunnen soms beklemmend
werken en beperkend zijn. In de volgende paragraaf geven we daarvan een aantal voorbeelden. Het is daarom zaak
voor nationale overheden om experimenteerruimte te bieden die innovatie in deze fase nodig heeft.

5.4

De wet : wat mag wel en wat mag niet ?

Gemeenschapsmunten zijn in vele opzichten innovatief. Veel wet- en regelgeving is nog niet toegespitst op
gemeenschapsmunten en dus staat bestaat er vaak onduidelijkheid over wat wel en niet mag. Zeker bestuurders en
ambtenaren zullen de vraag stellen: is zo’n gemeenschapsmunt in overeenstemming met geldende wet- en
regelgeving (compliant) en hoe moet bestaande wetgeving worden toegepast bij gemeenschapsmunten?
Er zijn meerdere wetten en regels waaraan gemeenschapsmunten moeten voldoen. De volgende juridische
vraagstukken komen vaak boven drijven bij de introductie van een gemeenschapsmunt:
Bankwetgeving: mag je zomaar ‘eigen geld’ creëren?
Inkomstenbelasting en BTW: zijn deelnemers belasting verschuldigd over de verdiende munten?
Sociale zekerheidsuitkeringen: mogen deelnemers gemeenschapsmunten krijgen als waardering naast hun
uitkering?
Privacybescherming: welke persoonsgegevens van deelnemers mag een gemeenschapsmunt vastleggen en
onder welke voorwaarden? En hoe worden de persoonsgegevens van de deelnemers beschermd?
Aansprakelijkheid: wie is aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de activiteiten in een gemeenschapsmunt en
hoe kan de organisatie van een gemeenschapsmunt zich daarvan vrijwaren? Hieronder wordt kort op de vragen
ingegaan. De antwoorden zijn niet uitputtend; het is verstandig altijd een jurist in te schakelen.
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Advies: binnen grenzen mag iedereen gemeenschapsmunt en creëren
Mag iedereen zomaar een eigen munt creëren? Voor de meeste gemeenschapsmunten is het antwoord eenvoudig:
het opzetten van een gemeenschapsmunt staat vrij zolang er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.
Gemeenschapsmunten in de vorm van metalen of plastic munten zijn toegestaan, zolang de munten niet lijken op
euromunten of nationale munten van andere landen. Er zijn vele commerciële aanbieders van dit soort
betaalmunten of jetons. Ook uitgifte van ‘papiergeld’ is toegestaan, uiteraard zolang het niet te veel lijkt op
eurobiljetten of de biljetten uitgegeven door andere landen. Als dit wel het geval dan is sprake van valsemunterij en
dat is strafbaar.
Digitale gemeenschapsmunt zijn niet gereguleerd als de gemeenschapsmunt niet inwisselbaar is tegen een
gegarandeerde europrijs. Voor elektronische gemeenschapsmunten die wel inwisselbaar zijn voor euro’s is het
antwoord gecompliceerder. In dat geval kan de gemeenschapsmunt de status hebben van Elektronisch Geld
waarvoor een licentie, of vrijstelling van die licentieplicht, of uitzonderingspositie nodig is. In Nederland heeft zich
deze situatie nog niet voorgedaan. In Vlaanderen heeft RES een vrijstelling gekregen van de licentieplicht. Verder is
de Zwitserse WIR een officiële bank. Brixton Pound heeft een uitzonderingspositie, de zogenaamde ‘limited network
exemption’, bedoeld voor kleine netwerken. De Bristol Pound werkt nauw samen met de stedelijke krediet-unie die
de licentieplicht heeft geregeld.
Advies: geen belast ing over verdienst en in sociale gemeenschapsmunt en
Vrijwel altijd komt de vraag naar voren of er over de verdiende gemeenschapsmunten inkomstenbelasting(en) of
omzetbelasting (BTW) betaald moet worden.
De belastingwetgeving geldt altijd. Over prestaties in het economische verkeer (werkzaamheden in de formele
economie) is men altijd belastingplichtig, ongeacht of er wordt afgerekend met euro, gemeenschapsmunten, of in
natura. Het betaalmiddel is dus voor de belastingdienst irrelevant voor het vaststellen van de belastingplicht. De
eurowaarde van de transacties moet worden opgegeven met de belastingaangifte, en uiteraard accepteert de
belastingdienst enkel euro’s. De vraag is dus: worden activiteiten in een gemeenschapsmunt door de belastingdienst
beschouwd als ‘prestaties in het economische verkeer’?
In de meeste landen zijn de activiteiten die worden gewaardeerd in gemeenschapsmunten met sociale doelen, zoals
LETS, Time Banks en Waarderingssystemen, geen ‘prestaties in het economische verkeer’ en dus niet belastbaar.
Kern zijn immers activiteiten in de sociale economie, vriendendiensten, vrijwilligerswerk en burenhulp.
In Nederland is verder door de belastingdienst vastgesteld dat de deelnemers van een gemeenschapsmunt per jaar
gewaardeerd mogen worden tot 3.000 euro alvorens de organisatie achter de gemeenschapsmunt daar melding van
moet maken bij de belastingdienst. De belastingdienst bepaalt vervolgens of betreffende deelnemer als gevolg van
zijn deelname aan de gemeenschapsmunt prestaties in het economische verkeer heeft verricht; als dit zo is moet de
deelnemer hierover belastingen betalen. Veel programma’s zijn genomineerd in uren, en niet in Euro. Als de 3.000
euro-norm wordt gedeeld door de maximale vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro, dan komt dat overeen met een
vrijstelling van 667 uur per jaar. De belastingdienst heeft aangegeven voorlopig mee te gaan met deze redenering,
maar behoud zich het recht voor dat in de toekomst anders te interpreteren. Bij barternetwerken, zoals RES, DAM,
TradeXchange en TradeQoin is de zaak eenvoudiger: hier moet door deelnemende ondernemers altijd belasting
worden betaald over de omzet in bartereuro’s.
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Advies: uit keringen van de Sociale Zekerheid
Veel sociale gemeenschapsmunten hebben tot doel om burgers de te kans geven weer mee te doen, en mensen die
inactief zijn weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Een gemeenschapsmunt heeft daarmee
aantrekkingskracht op mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt: gepensioneerden, (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten, werklozen, vroegtijdig schoolverlaters. Deze deelnemers willen weten of zij melding moeten
maken bij de uitkeringsinstantie van de waardering in gemeenschapsmunten, en of de waardering van invloed is op
de uitkeringen die zij ontvangen.
Het uitgangspunt van de sociale zekerheidswetgeving is de arbeidsprestatie die enerzijds een bijdrageplicht en
anderzijds een recht op uitkering impliceert. Vrijwilligerswerk of activiteiten in de privésfeer behoren daar niet toe en
brengen dus geen bijdrageplicht maar ook geen recht op uitkering mee. Om te bepalen of een activiteit tot het
vrijwilligerswerk behoort volgt dezelfde redenering als de eerder aangehaalde belastingplicht: het al dan niet
beroepsmatig of professioneel karakter. De activiteiten die plaatsvinden met een gemeenschapsmunt moeten dus
binnen de grenzen blijven waardoor ze tot het vrijwilligerswerk of tot de activiteit in de privé-sfeer gerekend worden.
Er ontstaat dan geen bijdrageplicht en zijn er geen bijzondere formaliteiten. Het uitkeringsrecht brengt, afhankelijk
van het soort uitkering, wel of niet bepaalde bijkomende voorwaarden mee waaraan een deelnemer moet voldoen.
Overigens moet hier worden vermeld dat de praktijk hier weerbarstig is en dat het vaak afhangt van een individuele
beoordelaar hoe er wordt omgegaan met bovenstaande. Werklozen die bijstand krijgen van gemeentes via de
Participatiewet worden vaak gestimuleerd actief te zijn in gemeenschapsmunten met een sociale doelstelling.
Werklozen die een uitkering bij het UWV krijgen krijgen soms te horen dat hun beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt niet in gevaar mag komen en dat daarom deelname verboden is.
Advies: privacybescherming
Net als bij andere online en offline systemen gelden ook voor gemeenschapsmunten regels voor het vastleggen van
informatie over de deelnemers. Met name gemeenschapsmunten met een digitaal platform zullen veel gegevens
kunnen en willen vastleggen. Voor een goede werking van een gemeenschapsmunt is immers veel informatie
noodzakelijk. We onderscheiden de volgende groepen:
Contactgegevens over de deelnemers, zoals adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, etc. Deze
gegevens zijn noodzakelijk om de gemeenschapsmunt van hand tot hand te laten gaan, maar ook voor
communicatie-doeleinden met de deelnemers over activiteiten die worden georganiseerd, of over wijzigingen
van bijvoorbeeld algemene voorwaarden of het privacy reglement. Wanneer bij online registratie algemene
voorwaarden van toepassing zijn voor deelnemers, dan is het noodzakelijk om in ieder geval de volledige naam
en het e-mailadres vast te leggen. Er moet tenslotte helderheid bestaan over wie partij is bij het accepteren van
de algemene voorwaarden.
Marktplaatsgegevens van de deelnemers, zodat vraag en aanbod tot stand gebracht kan worden. Het betreft
naast contactgegevens ook saldi- en transactiegegevens, de competenties en interesses van deelnemers, de
vraag- en aanbodadvertenties, wie met wie handelt. Maar eventueel ook Facebook en Twitter gegevens om
advertenties door te plaatsen, de geboortedatum - voor als je op zoek bent naar een leeftijdsgenoot, en sekse als
je als oudere dame liever een vrouw over de vloer hebt.
Identificatiegegevens, bij commerciële transacties, maar ook omdat je bij sommige activiteiten wilt voorkomen
dat iemand zich kan voordoen als een ander, zeker als je werkt met kwetsbare groepen zoals kinderen en niet
vitale ouderen. Het betreft een balans tussen aan de ene kant gebruiksgemak en het voorkomen van barrières,
en aan de andere kant de zekerheid over de identiteit van een gebruiker.
Data voor monitorings- en onderzoeksdoeleinden, om inzicht te verschaffen in het presteren van het initiatief en
hoe een gemeenschapsmunt verbeterd kan worden.
Marketingactiviteiten, bijvoorbeeld deelnemende winkels of instituties die hun producten en diensten onder de
aandacht willen brengen. Uiteraard met de verplichte opt-in en opt-out optie.
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Advies: aansprakelijkheid
Stel dat de Verzorgingsflat Zandzee meneer Jacobs vraagt om een schilderij op te hangen bij mevrouw Jansen;
Jacobs valt van het krukje, breekt zijn arm en de Chinese vaas van mevrouw Jansen. Wie is dan aansprakelijk voor de
gebroken arm en de gebroken vaas? De deelnemers? De Verzorgingsflat? (De partijen achter) de
gemeenschapsmunt?
De zorgverzekering van Jacobs dekt zijn gebroken arm. Indien de heer Jacobs een aansprakelijkheidsverzekering
heeft, dan dekt deze de (letsel)schade die hij heeft toegebracht aan mevrouw Jansen. Heeft hij deze verzekering niet
dan zal hij de schade uit eigen middelen moeten bekostigen.
Omdat dit niet waterdicht is hebben de meeste gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en veel
vrijwilligersorganisaties een vrijwilligersverzekering. Mevrouw Jansen en meneer Jacobs kunnen dan als gedupeerde
een schadeclaim indienen bij de verzekerde organisatie.
Verzekeringsmaatschappijen bieden specifieke polissen aan voor vrijwilligerswerk. Deze dekken verschillende
risico’s: aansprakelijkheid, lichamelijk letsel en materiële schade. Het gegeven om prestaties tussen verenigingen en
personen en tussen personen onderling met een gemeenschapsmunt te laten verlopen is voor de verzekeraar een
nieuw gegeven waarvan ze het risico zo goed mogelijk wil kunnen inschatten. Bespreek dit dus vooraf met de
verzekeraar en laat het opnemen in de aanvullende voorwaarden van de polis.

5.5

Financierbaarheid van gemeenschapsmunt en

Een deel van de initiatieven zijn opgezet door vrijwillige bewonersgroepen, zonder samenwerking met de overheid
of het bedrijfsleven. De betrokkenheid van deze initiatiefnemers is vaak niet commercieel of beleidsmatig
gemotiveerd. De kosten worden gedragen met veel vrijwilligerswerk. Met een beperkt budget is het echter lastig om
een significant verschil te maken. Niet alle competenties op het gebied van ICT, marketing, communicatie,
compliance en management zijn vertegenwoordigd. Net als bij andere vrijwilligersorganisaties bestaat ook het risico
dat er ’vrijwilligersvermoeidheid’ optreed; de ene na de andere vrijwilliger kiest voor andere bezigheden, en aan het
eind blijft een te klein clubje over met te veel werk. Daar komt bij dat initiatieven soms moeilijk in staat zijn andere
vormen van financiering aan zich te binden, zoals donaties of structurele subsidies.
De valkuil van deze initiatieven is dat niet goed nagedacht wordt over hoe een initiatief zichzelf kan financieren op
de lange termijn. Bij veel initiatieven blijft het onhelder waarom bedrijven, bewoners of instellingen meedoen. Veel
zelfhulp-initiatieven weten de brug niet weten te slaan naar instanties en bedrijven. Als overheden al worden
benaderd is dat voor kleine subsidies. Als bedrijven al worden benaderd is het voor sponsoring. ‘Iedereen’ lijkt
geïnteresseerd, ‘iedereen’ snapt dat het heel leuk kan zijn mee te doen, maar dat is nog onvoldoende reden om dat
NU te gaan doen. Bij de start vinden gewone burgers het bijvoorbeeld prachtig, maar er is geen ‘trigger’ om aan te
sluiten. Winkels vinden het heel verantwoord, maar zien er geen eigen commerciële voordeel in. Instellingen en
gemeentes vinden het belangrijk dat anderen het gaan doen, maar missen inzicht in de manier waarop
gemeenschapsmunten aansluiting kunnen vinden bij hun beleid.
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Advies: maak de gemeenschapsmunt kost endekkend
Een goed ontworpen gemeenschapsmunt kan voorzien in bepaalde behoeften binnen die gemeenschap op een
manier die niet verwezenlijkt kan worden met conventioneel geld, althans niet voor vergelijkbare kosten. De
opdracht is om meer te bereiken met minder middelen. Helder moet zijn wat de toegevoegde waarde is voor alle
partijen die betrokken (zouden moeten) zijn. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de enorme kans
die een gemeenschapsmunt biedt om bedrijven te ondersteunen, of om publieke kosten te besparen en budgetten
beter in te zetten.
De uitdaging is om samen met bewoners en bedrijfsleven meetbaar grip te krijgen op de uitdagingen van onze tijd.
Steeds vaker kiezen gemeentes, regionale overheden en instellingen om hier gemeenschapsmunten voor in te
zetten. Voor overheden en professionele instellingen is een gemeenschapsmunt interessant omdat deelnemers
minder beroep doen op professionals, waardoor kosten en werkdruk dalen en deelnemers – door de waardering in
gemeenschapsmunten – allerlei werkzaamheden
uitvoeren die nu (nog) gefinancierd worden door de
overheid; deze middelen kunnen dan beter worden
ingezet. Daarnaast heeft een overweldigend aantal
zorg- en welzijnsorganisaties grote behoefte aan
meer inzet van vrijwilligers. De belofte van
gemeenschapsmunten is om door de inzet van
vrijwilligers en de betrokkenheid van het
bedrijfsleven, dienstverlening goedkoper in te
richten. Door te investeren in een
gemeenschapsmunt, ontstaat de kans om meer te
doen met minder geld.
Een aantal gemeenschapsmunten hebben uitontwikkelde modellen om de kosten te dekken en leden of deelnemers
te laten betalen voor de diensten die worden geleverd. Denk aan De Alphense Betaalwijze, de barternetwerken RES,
TradeXchange en TradeQoin, en de waarderingsprogramma’s in het sociale domein, zoals Samen Doen en
WeHelpen.
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6 AANBEVOLEN LITERATUUR EN INFORMATIEBRONNEN
6.1

Communit y-Currency informat ie websit e

www.Community-Currency.info is een online kennisbank over gemeenschapsmunten. De gateway is in 2014 in het
kader van het Europese CCIA project gepubliceerd en wordt onderhouden door internationale partners en
vrijwilligers. Een groot deel van de artikelen is in het Nederlands beschikbaar.
en is tevens bedoeld om de communicatiekloof tussen initiatiefnemers en academici te overbruggen.

6.2

Handleidingen voor gemeenschapsmunt en

People Powered Money (2015) - Community Currencies in Action – London - New Economics Foundation.
Downloaden op: http://www.neweconomics.org/publications/entry/people-powered-money
Maak je buurt uitmuntend! (2014) - Bernard Lietaer, Anne Snick & Edgar Kampers - uitgegeven door de Vlaamse
regering. Downloaden op: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/maak-je-buurt-uitmuntendhandboek-gemeenschapsmunten-voor-lokale-besturen-en-organisaties
Local Money: how to make it happen in your community (2010) - Peter North – Totnes - Transition Books.
Community Currency Guide (2006) - Bernard Lietaer & Gwendolyn Hallsmith - Global Community Initiatives.
Downloaden op: http://www.lietaer.com/2009/12/community-currency-guide/

6.1

Int ernat ional Journal of Communit y Currency Research

http://ijccr.net International Journal of Community Currency Research is een intercollegiaal getoetst
wetenschappelijk tijdschrift met de recentste studies naar gemeenschapsmunten. De website biedt een
forum voor goed gefundeerde debatten over empirisch, kritisch en theoretisch onderzoek

6.2

De t heorie acht er gemeenschapsmunt en

Een @nder soort geld (2014) - Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel - Downloaden op:
http://www.socialtrade.nl/webshop/doorgeefboek-bestellen/
Currencies of transition: transforming money to unleash sustainability (2013) - Jem Bendell & Thomas H Greco - In
Malcolm McIntosh, (ed) The Necessary Transition: the journey towards the sustainable enterprise economy Sheffield, United Kingdom - Greenleaf Publishing Limited.
Money and Giving: do financial incentives deter or encourage co-operative behaviour? (2013) - Susan Steed – London New Economics Foundation. Downloaden op: http://www.neweconomics.org/publications/entry/moneyand-giving
Money and Sustainability: the missing link (2012) - Bernard Lietaer, Christian Arnsperger, Sally Goerner & Stefan
Brunnhuber – Axminster - Triarchy Press
Money Creation in the Modern Economy (2014), Michael McCleay, Amer Radia & Ryland Thomas - Bank of England
Quarterly, 2014, Q1. Downloaden op:
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneyc
reation.pdf
The Social Life of Money (2014) - Nigel Dodd - Princeton, United States - Princeton University Press.
The Heretic's Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money (2013) - Brett Scott – London - Pluto Press.
Occupy Money: creating an economy where everybody wins (2012) - Margrit Kennedy - Gabriola Island, Canada - New
Society Publishers.
Where Does Money Come From? (2012) - Josh Ryan-Collins & Tony Greenham – London - New Economics
Foundation.
People Money: the promise of regional currencies (2012), by Margrit Kennedy, Bernard Lietaer and John Rogers.
Axminster - Triarchy Press.
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‘Classifying ‘CCs’: Community, Complementary and Local Currencies’ (2011) -Jérôme Blanc - International Journal of
Community Currency Research, Vol. 15.
Creating Wealth: growing local economies with local currencies (2011), Gwendolyn Hallsmith en Bernard Lietaer.
Gabriola Island, Canada: New Society Publishers.
The End of Money and the Future of Civilization (2009) - Thomas H. Greco - Vermont, United States - Chelsea Green
Publishing.
Residual Barter Systems and Macro-economic Stability: Switzerland’s Wirtschaftsring (2007) - James Stodder.
Downloaden op: http://www.lietaer.com/images/Stodder_WIR_paper2009.pdf
The Future of Money: creating new wealth, work and a wiser world (2001) - Bernard Lietaer – London - Random House

6.3

Websit es van gemeenschapsmunt en in Nederland en Vlaanderen

De Alphense Betaalwijze https://dealphensebetaalwijze.nl
Bartering - http://www.bartering.nl
Buurtijd - http://www.buurtijd.be
Crownies - http://crownies.nl
DAM - http://www.rotter-dam.nl
De Florijn - http://www.deflorijn.eu
Eco-Iris - http://www.ecoiris.be
E-Portemonnee - http://e-portemonnee.be
De Gelre – website gestaakt
Makkie - http://www.makkie.cc

Nu Spaarpas – website gestaakt
RES - http://www.res.be
Samen Doen - https://samen-doen.nl
Stroom Time Bank - http://www.stroom.nl
Tip Heiloo - https://www.tipheiloo.nl
Torekes - http://www.torekes.be
TradeQoin - https://tradeqoin.com
TradeXchange - http://www.tradexchange.nl
Troeven - https://www.troeven.be
WeHelpen - https://www.wehelpen.nl
De Zuiderling - http://www.dezuiderling.nl

Noppes - http://www.noppes.nl

6.4

Overig

Werken aan de nieuwe economie (2015) - Jan Jonker - Special van Slow Management (juni 2015).
Commissioning for Outcomes and Co-production: a practical guide for local authorities (2014) - Julia Slay & Joe Penny.
London: New Economics Foundation. Downloaden op:
http://b.3cdn.net/nefoundation/974bfd0fd635a9ffcd_j2m6b04bs.pdf
Co-production: a manifesto for growing the core economy (2008) - Lucie Stephens & Josh Ryan-Collins – London - New
Economics Foundation. Downloaden op: http://www.neweconomics.org/publications/entry/co-production
Plugging the Leaks: making the most of every pound that enters your local economy (2002) - Bernie Ward & Julie Lewis
– London - New Economics Foundation. Downloaden op
http://www.neweconomics.org/publications/entry/plugging-the-leaks

Gemeenschapsmunten in Kaart

34 / 34

