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Dank woord

Dit Working Paper is het resultaat van onderzoek geïnitieerd door de Nijmegen School of Management 
van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode januari 2015 – 
juni 2015. Het betreft de tweede fase van een onderzoek dat in januari 2014 gestart is. Dit Working Paper 
is mede gebaseerd op een artikel van de hand van Jan Jonker en Jos Reinhoudt dat verschenen is in ‘Slow 
Management’ in de zomer van 2015.

Aan het onderzoek is in 2014- 2015 meegewerkt door: Moniek van Daal, Tim von der Fuhr, Stefanie 
Hesseling, Sjoerd Janssen, Chriss van Pul, Jos Reinhoudt en Patrick Schaap.
De leden van de HB Denktank waren: Helen Toxopeus (New Economics), Heidi Leenaarts (United By 
Passion Foundation), Céline Pessers (ABN AMRO), Thomas Verhagen (ABN AMRO), Dennis Kerkhoven 
(Dirk de IIIde), Frido Kraanen (PGGM) en Caroline van Leenders (RVO).
Aanvullend zijn er, buiten de HB Denktank leden, interviews afgenomen met: Annemieke Traag, 
(Provincie Gelderland), Paul Buitink (CleverCoin), Martijn Jeroen van der Linden (OnsGeld) en Henk 
Doorenspleet (Rabobank International). Deze personen zijn geïnterviewd vanwege hun specifieke rol of 
hun kennis over monetaire zaken. Van alle interviews is een kort verslag gemaakt dat ter goedkeuring is 
voorgelegd aan de geïnterviewden.

Het onderzoek is financieel en materieel mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank (Den Haag), 
de Nederlandse Spoorwegen (Utrecht), de Provincie Gelderland (Arnhem), PGGM (Zeist), Stichting 
‘Our Common Future 2.0’ (Doetinchem), Stichting Philadelphia (Amersfoort), Radboud Universiteit 
(Nijmegen), ABN-AMRO (Amsterdam) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, Utrecht).

Doorlopende aandacht voor het onderzoek naar de WEconomy, Nieuwe Business Modellen en Hybride 
Bankieren wordt gegenereerd dankzij onze mediapartner DuurzaamNieuws en haar hoofdredacteur 
Peter van Vliet. Daarnaast hebben tientallen vrijwilligers publiciteit gemaakt in hun netwerken. Dank 
daarvoor.

De tweede fase van het onderzoek is afgesloten met een middag-seminar op 18 juni 2015 op het 
hoofdkantoor van de ABN-AMRO in Amsterdam.

Dank gaat uit naar Academic Service en meer in het bijzonder uitgever Gerdi Smit en fondsredacteur 
Wieke Oosthoek voor de Special Issue uitgave van drie artikelen die verschenen zijn in het blad Slow 
Management over de WEconomy, Nieuwe Business Modellen en Hybride Bankieren. Dit Special Issue 
wordt belangeloos ter beschikking gesteld aan de deelnemers van het seminar Hybride Bankieren (juni 
2015).
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De zoektocht naar een nieuwe, duurzame en veerkrachtige economie vraagt om een kritische 

beschouwing van de rol en de waarde van transacties en van geld. Daarbij willen we niet opnieuw de 

discussie over complementair geld of de mogelijke rol van cryptocurrencies aanzwengelen. We zoeken 

het dicht bij huis: kunnen we een systeem bedenken waarbinnen we tegelijkertijd kunnen betalen met 

tijd, afval en, als het echt nodig is, met gewoon geld? En wat betekent dat dan? Dit Working Paper 

doet verslag van de eerste twee fasen van een verkennend onderzoek1 naar het ontwikkelen van een 

waardengedreven transactiesysteem waarbij gebruik gemaakt kan worden van meerdere waarden 

– naast en na elkaar. In de loop van het onderzoek is dit gelabeld als Hybride Bankieren. Het paper 

begint met een korte toelichting op de achtergronden van dit onderzoek. Daarna wordt ingezoomd op 

de opbouw van een systeem van Hybride Bankieren. Vervolgens komen de verschillende onderzoeken 

aan de orde. Het paper sluit af met een aantal voorlopige conclusies op weg naar de volgende 

onderzoeksfase.

1 Inleiding

Onze huidige economie is zeer kwetsbaar. De maatschappelijk-organisatorische systemen die in de 
afgelopen twee eeuwen zijn ontstaan en ontwikkeld, lijken om veel redenen letterlijk niet meer van 
deze tijd. We lopen steeds vaker tegen grenzen aan. Dat uit zich in economische crises, uitsluiting 
van mensen en in een in dramatisch tempo voortschrijdende ecologische kaalslag. Onderliggende 
oorzaak is een ‘enge’ visie op groei, die rust op een smalle basis van uitsluitend financieel-economische 
argumenten. Die visie wordt op haar beurt in stand gehouden door de illusie van organisatorische 
beheersbaarheid. De werkelijkheid is veel weerbarstiger, complexer en rommeliger. Van echte 
controle op het maatschappelijke systeem is geen sprake; kijk maar naar de malaise in de economie, 
de gezondheidszorg of het bankwezen. Net zoals een woudreus die van binnenuit aangevreten wordt 
door termieten opeens kan omvallen, zo lijkt het ook wel met onze huidige systemen gesteld te zijn. 
Wat vijftig of honderd jaar gelden met de beste intenties bedacht is, blijkt niet meer aan te sluiten bij 
de vraagstukken van deze tijd. Het is niet verwonderlijk dat er sprake is van een steeds luidere roep om 
transitie op steeds meer terreinen, zoals zorg, beleid, onderwijs, mobiliteit en energie. Afscheid nemen 
van grote gevestigde maatschappelijke systemen is vandaag de dag onontkoombaar geworden. Terug 
naar gisteren, en naar een ‘business as usual’ scenario, is geen optie. Er rest ons dus maar één route: 
samen al ‘verbouwenderweg’ ontdekken wat de eisen zijn voor nieuwe systemen en hoe ze zouden 
kunnen werken. Dit Working Paper doet verslag van een nog lang niet afgerond exploratief onderzoek 
naar het misschien wel meest dominante maatschappelijke systeem, dat van transacties en daarmee 
verbonden de rol van waarden.

‘Mag ik jouw tijd tegen mijn energie, 
dan zorgen de buren voor jouw moeder.’

1 Dit onderzoek is in januari 2014 geïnitieerd door de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit 
Working Paper geeft inzicht in het verloop en de uitkomsten van de eerste twee fasen van dit onderzoek. De eerste fase stond 
vooral in het teken van desk-research en de ontwikkeling en uitvoering van een simulatie game. In de tweede fase zijn in juni 2015 
twee real-life pilots uitgevoerd in Arnhem en Nijmegen. 
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Maatschappelijke energie

Tegelijkertijd ritselt het in de maatschappij van de nieuwe oplossingen, kansen, projecten, experimenten 
en alternatieve organisatie- en business modellen. Wie er oog voor heeft, ziet in de zolderkamers, 
garages en aan de keukentafels van de maatschappij werk in uitvoering. Duizenden nieuwe 
‘keukentafelbedrijven’ en zelforganisatie-vormen in vrijwel elk maatschappelijk domein maken dat 
zichtbaar. Als een sociale zwerm wordt gezocht naar ‘anders samen’; naar een ander evenwicht. We 
gaan meer en meer werken met waarden. Nieuwe transactiemiddelen zoals tijd, punten of energie doen 
daarmee voorzichtig hun intrede. Dat heeft als consequentie dat ‘poen’ niet altijd meer alleen uit geld 
bestaat, maar dat we meerdere waarden naast elkaar kunnen gebruiken voor transacties. We scharen 
deze waaier aan initiatieven onder de noemer ‘Nieuwe Business Modellen’ (zie kader). In de rafelranden 
van de oude economie wordt hard gewerkt aan het realiseren van een veerkrachtige, duurzame, 
inclusieve en circulaire economie - ook al weet niemand wat al die termen precies betekenen. Dat gaat 
gepaard met soms opstaan en vooral veel vallen, proberen en ontdekken. Prutsenderwijs worden zo 
voorzichtig de contouren van een andere economie zichtbaar.

 Wat zijn Nieuwe Business Modellen?

De kern van een business model is om de structuur 
van waardecreatie te laten zien (Linder & Cantrell, 
2000). ‘Nieuwe’ business modellen (NBMs) bevatten 
principes en ontwerpregels voor waardecreatie die 
duurzaamheid mogelijk maken. NBMs omvatten 
alle nieuwe vormen van organiseren waarbij een 

organisatie bewust gericht is op het collectief creë-
ren van meervoudige (= economische, ecologische 
en sociale), collectieve, en gedeelde waardecreatie 
(Jonker, 2012). Bij deze modellen geldt coöperatief sa-
menwerken als beginsel, wordt geredeneerd vanuit 
behoeften, en staat bezit niet centraal.

Conventioneel Nieuw

Principes Enkelvoudig (vaak financieel) Meervoudig, gedeeld en collectief

Economie Lineaire realisatie Circulaire realisatie

Eigenaarschap Bezit centraal Toegang belangrijker dan bezit 

Samenwerken Waardeketen Netwerk van waarde

Transactie Producent en consument zijn gescheiden – 
transacties gebaseerd op geld

Producent en consument kunnen dezelfde 
persoon zijn (prosument) – transacties 
gebaseerd op meerdere transactiemiddelen

Organisatie 
ontwerp

Organisatie-centrisch, functioneel Community-centrisch – mengvorm, ‘zwerm’ 

Succes Kosten-baten analyse gebaseerd op geld als 
centrale waarde

Meerdere soorten opbrengsten voor 
meerdere personen

Deze nieuwe economie in wording noemen we de WEconomy. Kern is een economie van circulair 
organiseren, van nieuwe vormen van community, van ‘wij samen’, ondersteund door Nieuwe Business 
Modellen.

Kern is met elkaar de bestaande organisatorische comfort-zone te verlaten en een expeditie op te 
zetten naar nieuwe manieren van organiseren. Dat daadwerkelijk met elkaar doen, laat – zij het 
soms schoorvoetend – een nieuwe economie zien met veelbelovende sociale en technologische 
mogelijkheden. Mogelijkheden die elkaar vaak nog moeten ontmoeten en beter leren kennen om zo 
gaandeweg in elkaar te groeien. Het lijkt ook wel een beetje op een maatschappelijk-economische versie 
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van de ‘Man On the Moon’. Want dat is – natuurlijk – de opgave van een nieuwe economie die circulair 
van aard is en mensen insluit. Een onmogelijk geachte opdracht die tóch uitgevoerd gaat worden en dat 
terwijl de ‘oude’ economie gewoon doordraait. Maar bij de realisatie van die maatschappelijke ambitie 
worden we gelukkig geholpen door een keur aan verschillende ontwikkelingen zoals de opkomst van 
de deel-economie, 3D-printen, het ‘Internet of Things’, biomimicry en het streven naar een bio-based 
economie. En dat allemaal tegelijkertijd. Zo zien we toch acceleratie ontstaan in de veelheid van 
initiatieven en probeersels. Een versnelling die onmogelijkheden opeens dichterbij brengt.

Opnieuw leren organiseren
Die over elkaar heen buitelende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn op zichzelf 
niet voldoende om een nieuwe economie te realiseren. De kunst is om deze nieuwe mogelijkheden te 
vertalen in organisatiemodellen die recht doen aan de kansen die deze bieden. Bijdragen aan zaken als 
duurzaamheid, participatie en betrokkenheid. Aan het oplossen van (hardnekkige) sociale problemen. 
Bijdragen aan een andere vorm van waardecreatie: niet alleen maar individueel, maar collectief. De vraag 
is echter welke vorm van organiseren het best kan bijdragen aan het oplossen van die maatschappelijke 
vraagstukken. In plaats van eerst te organiseren en dan – als we niet tevreden zijn – dat te veranderen 
is het misschien ook wel mogelijk om dit organiseren met het oog op het oplossen van lastige vragen 
te zien als de kern van dat wat georganiseerd moet worden. Dit organiseren-met-het-doel-om-te-
veranderen noemen we transitioneel organiseren. Een vastomlijnde aanpak daarvoor is er niet; het lijkt 
er meer op dat het organiseren van veranderen bestaat uit hard werken, ploeteren, experimenteren, 
vallen, opstaan en opnieuw beginnen.

Huidig (productie)systeem Alternatief (productie)systeem

Lineair Circulair

Globale productie Lokale productie

Gesloten proces (control) Open proces (co-creatie)

Economische winst Meervoudige winst

Passieve consument Participatieve, collaboratieve consument

(Lange) productieketens Streven naar korte ketens

Figuur 1.1   Kenmerken WEconomy (bron: Weyn, 2015)

En tegelijkertijd zien we hoe enorm krachtig een nieuwe manier van organiseren kan zijn. Wie erin slaagt 
de beschikbare en onderbenutte assets te mobiliseren, kan opeens een ‘game changer’ blijken te zijn. 
Denk aan Women on Wings, Airbnb, Floow2, Uber of Peerby. Denk ook aan crowdfunding platforms en 
aan fantastische initiatieven als WakaWaka. Deze en vele andere voorbeelden tonen twee dingen aan: 
radicale innovatie komt van buitenaf en verandert de kijk op de toegevoegde waarde van gevestigde 
spelers definitief, van de ene op de andere dag. Door hun succes worden de buiten de gangbare paden 
organiserende nieuwkomers wel aangeduid als ‘exponentiële organisaties’. De crux is slim combineren, 
samen- en netwerken, verbinden met, bij dat alles, een inherente flexibiliteit.

In deze verrassende en vaak ook verwarrende kluwen aan ontwikkelingen worden drie trends zichtbaar. 
De eerste is dat de economie fundamenteel aan het veranderen is. We noemen die verandering de 
‘WEconomy’. De tweede is dat de grondslag waarop we met elkaar de economie inrichten aan revisie 
toe is. We noemen dat de revisie van de logica van waardecreatie. Dat leidt tot een nieuwe generatie 
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business modellen die met elkaar verbonden worden tot economische Hubs. Een derde en laatste stap 
of trend is dat we met elkaar moeten kijken naar de rol van geld – of meer in het bijzonder – de rol van 
waarden. We noemen dat Hybride Bankieren. Het in elkaar grijpen van deze ontwikkelingen brengt 
onvermijdelijk en onverbiddelijk transitie met zich mee. Dat betekent dat we de dingen die we deden 
zoals we ze deden, fundamenteel anders moeten gaan doen. Het kan niet anders. Daar is geen Masterplan 
voor. Alleen werkenderweg zijn er antwoorden te bedenken op de lastige opgave die transities met zich 
meebrengen.

Dit vaak rommelige en daardoor lastig te bevatten verschijnsel van een maatschappij in beweging, 
van transitie maakt het idee en de mogelijke bijdrage van transitioneel organiseren extra spannend. 
De innovatieve ideeën die aan de keukentafel of op de zolderkamer bedacht worden, komen immers 
ook van mensen die níet de beschikking hebben over gebouwen, machines, grond of geld. En de 
mensen die wel de beschikking hebben over dit soort waardevol kapitaal, hebben vaak geen belang 
bij een snelle transitie naar een nieuwe economie. Zij zullen eerder met alle macht een gevecht voeren 
om hun positie veilig te stellen. Het woord ‘gemakkelijk’ kunnen we daarom voorlopig beter uit het 
transitiewoordenboek schrappen. Net als ‘win-winsituatie’: dat suggereert dat er geen verliezers zullen 
zijn. Maar dat is echt een illusie; iedere maatschappelijk omwenteling leidt tot de aftocht van de oude 
garde.
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2 Hybride Bankieren – terug naar 
de bedoeling van transacties

Onze maatschappij is op te vatten als een permanente stroom van oneindig veel transacties. Bij de 
kapper, de dokter of de supermarkt; alles draait om het met elkaar realiseren van transacties die voor 
de betrokken partijen van waarde zijn. Een fundamentele vraag in dit veld in permanente staat van 
verandering is: wat is de betekenis van transacties en hoe spelen zaken van waarde daarbij een rol? 
Anders gezegd: hoe besluiten twee partijen te gaan samenwerken aan een gemeenschappelijk doel? 
Wanneer komt zo’n deal tot stand? Onder welke voorwaarden worden er zaken gedaan?

Het meest gangbare smeermiddel bij transacties is natuurlijk geld. In ons huidige, gewone doen en laten 
(naar de bakker gaan, boodschappen doen of een huis kopen) is alles gebaseerd op een centraal – vaak 
impliciet – model dat gebaseerd is op één centrale waarde: geld. Een beetje asset-manager kan ’in zijn 
slaap’ nog melden dat we aan risicospreiding moeten doen; dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Maar 
momenteel vinden alle (formele) transacties plaats binnen één enkel transactiesysteem gebaseerd op 
één enkele waarde. Dat blind vertrouwen in geld als enige ruilmiddel een kwetsbaar systeem oplevert, 
is inmiddels wel evident. Daarnaast leidt die focus op één waarde tot maatschappelijke uitsluiting, 
domweg omdat mensen geen geld hebben. Geen geld betekent dan niet meer mee (kunnen) doen. En 
‘quantitative easing’, het bijdrukken van meer geld, is natuurlijk geen echte oplossing – integendeel.

Moeten we in het licht van deze constateringen niet veel fundamenteler met elkaar naar de uitwisseling 
van waarden kijken? Is het mogelijk afscheid te nemen van geld als exclusief transactiemiddel en unieke 
eenheid om ‘waarde’ mee uit te drukken, en tóch transacties te laten plaatsvinden? Is het mogelijk dat 
mensen ‘betalen’ met tijd, maar wie weet ook met afval of stroom? Niet een beetje ‘voor spek en bonen 
erbij’, maar echt als een volwassen en volwaardig systeem. Wat betekent dat voor de ontwikkeling van 
een systeem dat kan omgaan met meerdere waarden?

‘Wat ik fascinerend vond, is dat het een soort 
spoedcursus gemeenschapsvorming geworden is.’ Anoniem

In onze huidige maatschappij bepaalt een centraal financieel systeem de koers. De financieel-
economische crisis, begonnen in 2008, die tot heden voortduurt, past in een al minstens een eeuw 
voortdurend patroon van beurscrashes en zeepbellen. De telkens oplaaiende monetaire ‘paniek’ laat 
zien dat het systeem heel kwetsbaar is en los staat van de echte samenleving, van gewone mensen en 
de waarde die zij samen kunnen creëren. Overheid en betrokken partijen proberen al geruime tijd het 
bestaande financiële systeem tegen hele hoge kosten op te lappen en te verstevigen, maar het is echter 
de vraag of die aanpak ingrijpend genoeg is om het systeem zoals we dat nu kennen toekomstbestendig 
te maken. Het huidige systeem kent immers geen reciprociteit (verbondenheid en wederkerigheid), 
lokt uit tot ongebreideldheid (waardoor perversie ontstaat), en kent maar één vorm van vermogen 
(geld). Dit betekent feitelijk dat er geen koppeling bestaat tussen het financiële systeem en reële 
(maatschappelijke) waardecreatie. Er wordt meer geld gemaakt met geld en niet met producten en 
diensten. Dat geeft te denken en is op zijn minst zorgelijk te noemen.
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Op zoek naar fundamenteel anders
In het project Hybride Bankieren (HB) wordt geprobeerd om buiten het systeem en de daarbij behorende 
alternatieve paden (zoals cryptocurrencies of complementaire geldeenheden) te denken. Doel van een 
Hybride Bankieren systeem is zodoende niet op de klassieke manier de economie te versterken of te 
laten groeien, maar om de economie te versterken door mensen een alternatief participatiemodel aan te 
bieden op basis van een breder scala aan transactiemiddelen.

De term ‘hybride’ staat voor het vermengen van ongelijksoortige zaken. Met andere woorden: hybride 
betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn om een doel te bereiken, en dat deze verschillende 
mogelijkheden tegelijkertijd en naast elkaar bestaan en op elkaar zijn afgestemd. Dit is de betekenis 
die hier aan Hybride Bankieren gegeven wordt, namelijk dat mensen in een gemeenschap op basis 
van verschillende soorten waarde-eenheden transacties met elkaar realiseren, waarbij deze waarde-
eenheden ook onderling geruild kunnen worden.2

Een dergelijk systeem vraagt om het opnieuw bedenken (herwaarderen) van wederkerigheid om te 
komen tot (collectieve) waardecreatie. Gelukkig vindt dat denken over HB plaats in een context waarin 
behoefte is aan sociale autarkie (op z’n minst op deelgebieden), een roep om decentralisatie en terug 
naar het lokale niveau, en de wens en noodzaak om (maatschappelijke) participatie op alle mogelijke 
terreinen (bijvoorbeeld gezondheidszorg, energie of mobiliteit).
Een mooi effect van een systeem van HB is dat het leidt tot machtsnivellering. Een dergelijk systeem legt 
besliskracht bij de direct betrokkenen, waardoor een decentralisatie van macht ontstaat. Dit voorkomt 
de perverse prikkels van het huidige financiële systeem. Die decentralisatie is mogelijk door techniek 
(blockchain), heeft daardoor directe impact op de omgeving en zorgt voor gefragmenteerd3 en gedeeld 
eigenaarschap. Een systeem van HB helpt door dat alles om terug te gaan naar de menselijke maat en de 
verbinding. Dichter bij huis ontstaat zo mogelijk een systeem dat zich niet verschuilt achter marmeren 
gevels, maar woont achter de eigen voordeur.

‘Als je denkt over wat belangrijk is voor een waarde, 
heb je het gevoel dat geld niet centraal is.’ Anoniem

De uitdaging is om van de monocultuur van geld toe te werken naar een hybride systeem: een systeem 
van veel waarden. HB creëert draagvlak als we samen proberen iets te organiseren dat intrinsiek van 

2 De formulering is van Heidi Leenaarts, als lid van de HB Denktank betrokken bij het project.
3 Misschien is nog wel beter om te spreken van ‘gespreid’ eigenaarschap zoals bij een zwerm vogels. 

Onder waarden wordt verstaan dat wat waardevol is 
of waarde heeft voor betrokkenen. Bij waarden gaat 
het om wat intrinsiek waardevol is. De bouwsteen 
‘waarden’ van het HB model is op te delen in waarden 
geven en waarden ontvangen. Daarnaast omvat de 
bouwsteen ‘waarden’ ook vermogen (potentas). 

Waardebepaling vindt plaats in de interactie tus-
sen betrokken personen. Interactie die leidt tot 
transactie. De waardebepaling kan in die transactie 
gemonitord worden via bewuste feedback- en feed-
forward loops.
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waarde is: zorg, onderwijs, voedsel, energie of een sociaal netwerk bijvoorbeeld. Bernard Lietaer, de 
Belgische ‘geld-goeroe’ noemt dat een ecologie van gelden (in de Angelsaksische vertaling heet dat: 
‘monetary eco-systems’). In zo’n ecologisch-financieel model is overigens nog steeds plaats voor de euro, 
maar dan als één van de middelen om een transactie mee te betalen.

De gedachte achter een HB systeem is mogelijk wel duidelijk, maar hoe is dit in een bruikbaar, effectief 
en werkend systeem te vertalen? We zien het zo voor ons: in plaats van bankrekeningen met maar één 
betaalmiddel, zijn er boekhoudingen waarin verschillende transactiemiddelen tegelijkertijd bijgehouden 
worden. Misschien zijn de transactiemiddelen onderling uitwisselbaar, misschien niet (zie kader 
‘Bankieren met barbaren’).

Wat we voor en met elkaar doen vraagt vroeger of later om een vorm van boekhouding en een 
bijbehorende ‘bankrekening/account’. Onder boekhouden verstaan we het bijhouden van de 
wederkerigheid (van transacties) en het vermogen dat daar in omgaat c.q. door ontstaat. Dit is nodig 
om te voorkomen dat er een scheefgroei ontstaat, waarin freeriders profiteren zonder zelf bij te dragen. 
HB stimuleert bovendien het gevoel van een ‘morele boekhouding’, waarin het prettig is om in de plus te 
staan door bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Vergelijk dat eens met de 

Bankieren met barbaren

Voor veel mensen lijkt Hybride Bankieren een lastig 
concept te zijn, maar van het gebruik van verschil-
lende valuta tegelijkertijd bestaat een voorbeeld dat 
door miljoenen mensen wereldwijd zonder moeite 
gebruikt wordt: Clash of Clans.

Clash of Clans is een computerspelletje waarbij je op 
een open plek in een bos een dorpje moet opbou-
wen, bewoond door barbaren. Aan het begin van het 
spel krijg je één goudmijn, waaruit heel langzaam 
goud gewonnen wordt. Je krijgt ook een elixerpomp, 
waarmee een geheimzinnige roze grondstof uit de 
bodem gehaald wordt. Zo bouw je langzamerhand 
een beginkapitaal op, waarmee je je samenleving 
kunt opbouwen.

Al spelend merk je het niet op, maar de valuta’s in 
Clash of Clans hebben een zeer uitgekiende relatie 
met elkaar. Sommige zaken in het dorp moet je 
betalen met goud, andere met elixer. De twee munt-
eenheden zijn niet direct uitwisselbaar, maar je kunt 
wel elixer gebruiken om je goudmijn te upgraden 
of andersom. Je moet dus van beide betaalmidde-

len voldoende beschikbaar hebben om vooruit te 
komen.

Gaandeweg het spel komen er nog twee valuta bij: 
duistere elixer en groene edelstenen, die allebei weer 
koopkracht geven op andere terreinen. Alleen de 
edelstenen zijn ‘convertibel’: je kunt er direct goud, 
elixer of duistere elixer mee aanschaffen. Edelstenen 
vind je soms in je eigen dorp, maar je kunt ze ook on-
line kopen, gewoon met een creditcard. In de handel 
in virtuele groene edelstenen gaat naar schatting 
anderhalf miljoen euro per dag om. Clash of Clans is 
al tijden een van de meest gedownloade spelletjes 
voor iPads en smartphones.
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boekhouding van het huidige financiële systeem: sommige bankiers verdienen miljoenen euro’s, maar 
misschien zijn ze in stilte wel blij dat ze hun morele boekhouding niet hoeven bij te houden, laat staan 
deze openbaar te maken. HB betrekt alles van waarde in een wederzijdse boekhouding.

De transactiemiddelen die bijgehouden worden in de boekhouding hebben misschien een intrinsieke 
waarde, maar dat hoeft niet. Geld heeft geen intrinsieke waarde; zorg-uren, groente of kWh’s hebben dat 
wel. Een ander verschil is dat je die laatste waarden zelf kunt maken/kweken/produceren, en geld niet. 
Hiermee verschilt een systeem van Hybride Bankieren ook wezenlijk van bijvoorbeeld LETs of BitCoins.

Wat maakt Hybride Bankieren anders?
Binnen het huidige economische systeem zijn diverse initiatieven te vinden die op verschillende manieren 
gebruik maken van alternatieve wijzen van transacties en bijbehorende alternatieve transactiemiddelen.

Allereerst is er een grote groep van initiatieven die te classificeren zijn als ruilkringen, bartersystemen, 
tijdbanken en alternatieve geldeenheden. Hoewel deze initiatieven met verschillende, uitruilbare 
waarden werken, handelen zij altijd binnen het huidige economische systeem. Waarden zijn vaak op 
voorhand afgeleid van geld, en zijn hier vaak ook tegen in te wisselen. Alternatieve geldeenheden hebben 
altijd een relatieve waarde vertegenwoordigd in geld. Waardebepaling in ruilkringen wordt dikwijls 
gedaan op basis van ‘wat het zou kosten’. Zodoende parafraseren zij op het bestaande systeem; ze 
gebruiken andere transactiemiddelen in hetzelfde systeem.

Cryptocurrencies, ofwel cryptogeld, vormen een tweede categorie en zijn een volgende stap richting het 
loskomen van het financiële systeem. Het meest bekende voorbeeld hiervan is Bitcoin. Cryptocurrencies 
zijn gebaseerd op cryptografische (versleutelings-) systemen. Dit komt tot uiting in een blockchain. 
De blockchain maakt het mogelijk dat twee partijen die elkaar niet kennen zonder tussenkomst 
van een derde partij, een betrouwbaar uit te voeren transactie aangaan, anoniem en zonder hoge 
kosten. Daarbij speelt de blockchain in ‘bitcoin’jargon de rol van shared single source of truth, ofwel het 
gedeelde vertrouwen in een gedeeld transactiesysteem. Elke transactie wordt immers uitgevoerd en 
gecontroleerd door een netwerk van ‘nodes’ (knooppunten) – zie ook het kader hierna. Cryptocurrencies 
bieden zo een complementaire geldeenheid in een transparant en veilig digitaal systeem. Maar zij zijn 
nog steeds gekoppeld aan (en uitwisselbaar voor) geld in ons financiële systeem. Dit maakt een Bitcoin 
– hoe goed en transparant het systeem ook is – niet anders dan een ‘nieuwe’ vorm van geld in de digitale 
wereld van hetzelfde systeem.

Bitcoin

Het digitale systeem achter Bitcoin is de blockchain. 
In dit systeem kan gewerkt wordt met parallelle 
waarden. Aan alles dat uitgewisseld wordt via de 
blockchain, dus ook aan geld (of dat wat van waarde 
is) kunnen regels of kenmerken (labels) en bestem-
mingen meegegeven worden. Dat heeft als gevolg 
dat in een waarde-systeem gewerkt kan worden met 
een ‘ecologische punt’ of een ‘zorg-munt’. Mensen 
kunnen via de blockchain dus in principe betalen en 
betaald worden met gelabelde waarden. Los hiervan 
staat de vraag wie de waarden (bitcoins of andere 
eenheden) in omloop brengt.

In een blockchain is sprake van volledige transparan-
tie (doordat het inzicht geeft in alle transacties op 
elk moment c.q. het koppelen van boekhoudingen) 
en van ‘embedded compliance’. Hierdoor ontstaat 
een betalingsverkeer met ‘marked values’ en met be-
stemmingen. Daarbij wordt niet uitgegaan van een 
constante munteenheid zoals de euro, yen of dollar, 
maar van een variabele en tijdgebonden waarde. Dit 
kan alleen met boekhoudregels die transparantie in 
het systeem geven en werken met een waarderings-
regel/grondslag. Omdat dit werkt op wereldschaal 
voor bitcoin is een interessante vraag hoe dit lokaal/
regionaal ingezet kan worden.
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HB vertegenwoordigt een derde stap, waarin geprobeerd wordt om daadwerkelijk buiten het huidige 
financieel-economische systeem te werken. Het creëert per definitie draagvlak, omdat mensen samen 
proberen iets te organiseren dat intrinsiek voor hen van waarde is. Als mensen samen transacties 
vormgeven met huis-tuin-en-keuken-waarden die zelf een intrinsieke waarde hebben, zoals zorg-uren, 
groente of kWh’s, dan treedt er eigenaarschap op. Geld bewerkstelligt dat niet. HB werkt met nieuwe, 
tegen elkaar uitwisselbare transactiemiddelen in een nieuw systeem. Waarden die mensen, 
in tegenstelling tot geld, zelf kunnen maken/kweken/produceren en die direct een doel dienen.

Alternatieve 
transactiesystemen

Cryptocurrencies Hybride Bankieren

Stap 1 2 3

Voorbeelden ruilkringen, bartersystemen, 
tijdbanken, alternatieve 
geldeenheden

Bitcoin, Dogecoin, Auroracoin HB pilots

Omschrijving Ruilen/geven/verhandelen van 
alternatieve ruilmiddelen zoals 
credits, tijd naast producten of 
diensten

Complementaire geldeenheid 
gebaseerd op blockchain 
technologie in een digitaal 
transparant systeem 

Zelf maakbare waarden 
zoals zorg-uren, groente of 
kWh’s die uitwisselbaar zijn 
en te gebruiken zijn bij het 
organiseren van zaken met 
intrinsieke waarde

Link met 
financieel 
systeem

Complementair Complementair Vrijstaand

Voordelen • Kleinschalig
• Gemakkelijk te begrijpen
• Stimuleert sociale cohesie

• Gemakkelijk te gebruiken
• Transparant
• Netwerk is toezichthouder
• Veilig door blockchain 

technologie

• Staat los van financieel 
systeem

• Transactiemiddelen zijn 
menselijke maat

• Stimuleert sociale cohesie
• Laagdrempelig realiseren 

van collectieve doelen

Nadelen • Kleinschalig en beperkt
• Afhankelijk van financieel 

systeem
• Waardebepaling wordt 

afgeleid aan geld

• Complementariteit aan 
financieel systeem

• Moeilijk te begrijpen
• Vatbaar voor valkuilen van 

financieel systeem

• Moeilijk te begrijpen door 
financieel systeemdenken

• Heeft menselijk en 
institutioneel draagvlak 
nodig

Schema 3.1   Een vergelijking van waardesystemen
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3 Onderzoek

Sinds januari 2014 wordt vanuit de Nijmegen School of Management onderzoek gedaan naar de 
bouwstenen van een systeem van HB en de (on)mogelijkheden om dit betrouwbaar en veilig werkend te 
krijgen. Dit onderzoek is opgedeeld in twee fases. In de navolgende paragrafen wordt eerst een overzicht 
van de belangrijkste bevindingen gegeven om aan de hand daarvan een aantal eerste conclusies over de 
(on)mogelijkheden van een systeem van HB te trekken.

3.1 Onderzoek fase 1

In de eerste fase van het onderzoek is in grote lijnen in kaart gebracht wat de kenmerken en 
randvoorwaarden zijn van een HB-systeem. Schaap (2015) ontwikkelde in het werk aan zijn Master 
Thesis een conceptueel model over HB. Het model biedt een eerste doorkijk in het waardecreatieproces, 

Loans and
account balance

Loans and
account balance

Financial
capital

Non-fi nancial
capital

Cluster bank

Cluster transactions

Transaction

Cluster hybrid bank

Cluster fi nancial input

Cluster non-fi nancial input

Supervisory
authority

Participant

Hybrid Bank 
(HB)

Financial market

Non-Financial
market

Participant

Commercial 
market

Supervisory
authority

Payments

Value claim

Assesment 
of price

Bargaining

Process

Assesment 
of value

Payments

Bank

Figuur 3.1   Elementen van een Hybride Bankieren Systeem (Schaap, 2015)
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de ontwerpcriteria en de transactiewaarden van HB. Dit heeft geresulteerd in een ‘Legodoos’ met 
daarin de belangrijkste onderdelen van een HB-systeem. (zie kader Transactiearena). Een Legodoos met 
onderdelen, maar zonder ‘bouwinstructie’, zo is de opbrengst van fase 1 samen te vatten.

De Transactiearena

Het arena-model beschrijft welke elementen nodig 
zijn om transacties te laten plaatsvinden zonder dat 
daarbij uitsluitend afgerekend kan worden in geld. 
In het concept van HB staat een systeem centraal 
waarin met verschillende waarden tegelijkertijd en 
door elkaar heen afgerekend zou kunnen worden. 
De Transactiearena bestaat uit zeven bouwstenen 
die noodzakelijk zijn voor het inrichten van een HB 
systeem.
1 Toezichthouder: Een vorm van toezichthouding 

is gewenst om een HB systeem eerlijk te 
laten verlopen en te laten voortbestaan. Een 
toezichthouder kan een institutie zijn, maar 
het onderzoek biedt ook aanwijzingen dat dit 
toezicht ook uitgeoefend kan worden door 
leden, deelnemers, belanghebbenden, de 
sociale omgeving, al dan niet ondersteund met 
technologische middelen. In de hier onderzochte 
casussen zijn weinig voorbeelden van toezicht 
te vinden, maar het eerste onderzoek naar de 
juridische context van een HB geeft voldoende 
reden om dit element in het arena-model op 
te nemen (zie ook het kader over de juridische 
context).

2 Boekhouding: De gebruikte transactiemiddelen 
in een HB systeem worden bijgehouden in 
verschillende boekhoudingen met bijbehorende 
‘bankrekening/account’. Onder boekhouden 
wordt verstaan het bijhouden van de 
wederkerigheid (van transacties) en het vermogen 
dat daar in omgaat c.q. door ontstaat. HB 
stimuleert daarnaast het gevoel van een ‘morele 
boekhouding’, waarin het prettig is om in de plus 
te staan door bij te dragen aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen.

3 Netwerk: Een netwerk van deelnemers is een 
basisvoorwaarde voor een HB systeem om te 
bestaan. Hoe groter en diverser het netwerk 
is, des te breder is de scope aan mogelijke 
transacties. Een netwerk dat daarnaast door 
de tijd en over afstand blijft bestaan, wint aan 
waarde. Door deze verschillende factoren groeit 
het netwerk.

4 Waarden: Dit kunnen de producten en 
diensten zijn die verhandeld worden, 
maar ze vertegenwoordigen tegelijkertijd 
transactiemiddelen in het systeem. De 
transactiemiddelen (die bijgehouden worden in 
de boekhoudingen) zullen in veel gevallen een 
intrinsieke waarde hebben, bijvoorbeeld zorg-
uren, groente of kWh’s. Deze waarden worden zelf 
gemaakt/gekweekt/geproduceerd en ingebracht 

in het netwerk. Daarnaast kunnen er symbolische 
eenheden bestaan zonder intrinsieke waarde, 
zoals geld, punten of credits.

5 Spel- en ‘speelregels’: Deze definiëren de samenhang 
tussen de bouwstenen en zijn nodig om ‘het spel 
te spelen’. Spel- en speelregels lijken de olie te zijn 
die de HB machine laat draaien. In de traditionele 
handelsarena kennen we de spelregels wel, maar 
in de HB transactiearena nog niet.

6 Transacties: Om iets te organiseren dat intrinsiek 
van waarde is, dienen er transacties plaats te 
vinden met de waarden in het netwerk. Hoe 
besluiten twee (of meerdere) partijen te gaan 
samenwerken aan soms tegelijkertijd individuele 
en gemeenschappelijk doelen? Dit gebeurt via 
transacties. Transacties zijn de activiteiten 
waarin de feitelijke waardecreatie plaatsvindt. 
Deze waardecreatie kan verschillende vormen 
aannemen en verschillend van waarde zijn voor de 
betrokken partijen.

7 Waardebepaling: Om transacties plaats te laten 
vinden is in en door de transactie een vorm 
van waardebepaling nodig. Alhoewel het van 
wezenlijk belang is dit exact te bepalen, vindt dit 
nog niet plaats . Uit de simulatiegames bleek dat 
het vrijwel altijd lukt overeenstemming te vinden 
over de ‘prijs’ van een product of dienst. De wens 
om tot een deal te komen leek van groter belang 
dan de intrinsieke waarde van het verhandelde 
product. ‘De markt doet zijn werk’, zou je kunnen 
zeggen. Als het gaat om de context van een 
systeem van HB is de waardebepaling terdege 
van belang: zodra er een vertaling te maken is 
naar euro’s, gaan er institutionele en fiscale regels 
gelden.

In het hart van de arena vinden de transacties plaats. 
Het beeld van de arena doet recht aan de gedachte 
aan spelers die op een speelveld met elkaar de in-
teractie aangaan. De andere beschreven elementen 
bepalen de grenzen van het speelveld en de manier 
waarop de interactie tot stand komt. Hoe beter de 
arena ingericht is met de zes elementen, hoe gemak-
kelijker de transacties zullen plaatsvinden.
Maar hoe werkt het in de transactie-arena? Er zullen 
verschillenden boekhoudingen naast elkaar nodig 
zijn voor de verschillende waarden waarmee gehan-
deld wordt. Het verschil tussen prijs en waarde zal 
waarschijnlijk kleiner zijn, of helemaal niet bestaan. 
De waardebepaling zal daarnaast openlijk subjectief 
zijn, want niet iedereen en alles is even waardevol. 
Maar hoe het precies zit is nog maar de vraag.
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Hierdoor werd een aantal lastige (‘wicked’) vraagstukken zichtbaar. In fase 1 van het onderzoek is 
tevens een eerste inventarisatie gemaakt van de juridische, fiscale en institutionele context van een 
systeem van HB. Daarnaast is met simulaties gekeken hoe mensen werken met hybride transacties. Dit 
is gedaan in de vorm van een aantal simulatiegames, die op verschillende momenten en met groepen 
van uiteenlopende omvang gespeeld zijn. In de game konden deelnemers producten verhandelen met 
reguliere en met hybride transactiesystemen. Doel was om te achterhalen in welke situaties voor welke 
optie gekozen werd. Het spel is in 2014 acht keer gespeeld in diverse varianten. De reacties en feedback 
van de deelnemers hebben geleid tot waardevolle inzichten over de verdere inrichting van een HB. Dat 
alles bij elkaar heeft geleidt tot een scherpere afbakening van de bouwstenen van een systeem van 
Hybride Bankieren. Ook is in dat proces de aanduiding ‘Legodoos’ vervangen door ‘Transactiearena’ (zie 
kader). Fase 1 van het onderzoek is in oktober 2014 met een seminar bij onderzoekspartner Stichting 
Philadelphia in Amersfoort afgerond.

‘Het idee van Hybride Bankieren forceert je om anders over de 
zaken na te denken. Met name het eens op een heel andere 
manier te bekijken en zaken los te laten, om na te denken 

over een andere manier van organiseren.’ Anoniem

Hybride Bankieren

Voorwaarden

Toezichthouder

Boekhouding

WaardebepalingNetwerk

Waarden

RealisatieTransactie Plein

Spelregels

Figuur 3.2   De Transitiearena



onder zoek

16

3.2 Onderzoek fase 2

In de tweede fase van het onderzoek is het project HB op drie manieren uitgebreid. (a) Er is een database 
met alternatieve transactiesystemen opgezet, (b) er is een denktank met experts in het leven geroepen – 
de HB Denktank –en (c) in Arnhem en Nijmegen hebben twee meerdaagse ‘live’ pilots plaats gevonden.

Database
In januari 2015 is gestart met de verdere inventarisatie van bestaande (alternatieve) transactiesystemen 
en het vastleggen van deze in een database. De basis hiervoor was al gelegd in de Masther Thesis van 
Schaap (2015). Deze database is bedoeld om inzicht te geven in de vele initiatieven die er zijn. Het gaat 
dan om bijvoorbeeld ruilsystemen of alternatieve geld/waarde-eenheden zoals Bitcoins, Makkies 
of LETS-kringen. Het overzicht laat zien dat er over de hele wereld gewerkt wordt aan alternatieve 
manieren om transacties te faciliteren. Daarnaast is de database gebruikt om te analyseren welke 
bouwstenen deze systemen gebruiken en hoe ze deze bouwstenen invullen en toepassen.

In de database bevinden zich op dit moment 63 initiatieven. Ook al is dit een mooi aantal, het is zeker 
niet een volledig overzicht van alle initiatieven. De verzameling initiatieven is tot stand gekomen via 
literatuur- of internet-onderzoek. Om de initiatieven in de database onderling vergelijkbaar te maken is 
er gewerkt met een indeling via diverse kenmerken. Elk kenmerk beschrijft een bepaalde eigenschap van 
een initiatief, bijvoorbeeld het type business model of de waarde van het gebruikte ruilmiddel.

Uit de database blijkt dat er een veelvoud aan heel diverse transactiesystemen succesvol draait in de 
wereld. Ruil- of bartersystemen, naast tijdbanken, alternatieve currencies en cryptocurrencies worden 
allemaal dagelijks in het echte leven toegepast om in behoeften van mensen te voorzien. Meer dan 
driekwart van deze systemen is lokaal en kleinschalig. Kleine deelnemerskringen van zo’n 50 tot 300 
leden ruilen, verhandelen, geven en betalen op wijk-, stads- of regioniveau.

In lijn met de literatuur over Nieuwe Business Modellen (Jonker, 2012, 2013, 2014) is het overgrote deel 
van de initiatieven uit de database gericht op meervoudige waardecreatie. De meerderheid van de 
systemen richt zich bewust op het creëren van economische én sociale waarde. Dit is tevens terug te 
zien in de doelstelling of missie die initiatieven formuleren. Omschrijvingen bevatten formuleringen 
over het stimuleren van de lokale economie en over het verbinden van (lokale) mensen. Ecologische 
waardecreatie neemt, hoewel aanwezig, vaak een ondergeschikte plek in.

Waardecreatie

Reciprociteit (wederkerigheid) is een voorwaarde 
voor het tot stand komen van waardecreatie. Reci-
prociteit vraagt om (a) een logica voor waardecre-
atie, (b) een relatie op basis van vertrouwen tussen 
de betrokken partijen, en (c) de behoefte om bij te 
dragen aan waardecreatie. Een product/dienst heeft 
zelf een waarde en de waarde-eenheid waarin dat 
uitgedrukt wordt, kent een waarde van zichzelf. 
Waarde is daardoor een kwestie van ‘framing’ om 
te bepalen wat iets waard is. Ook blijkt een waarde 
vaak pas in het gebruik, de zogeheten ‘value-in-use’ 

notie. Momenteel vindt waardebepaling plaats 
aan de hand van een rekeneenheid (in het huidige 
systeem is in Europa de euro dominant) en een 
prijsbepalende entiteit/partij. Euro’s fungeren hierbij 
als coördinatiemechanisme. De consument heeft 
alleen de mogelijkheid om ja/nee te zeggen, maar 
geen invloed op de eerste twee bepalende factoren. 
Hoe je samen afspraken maakt over wat van waarde 
is c.q. hoe waardebepaling tot stand komt, vraag om 
een vorm van ‘governance’. Wat zijn de ‘teller’ en de 
‘noemer’ van een bepaalde prijs?
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In deze systemen zijn twee elementen van fundamenteel belang: participatie en vertrouwen. Participatie 
is nodig om het systeem in stand te houden. Hierbij draait het om deelnemers binnen het systeem, maar 
ook om de circulatie van bijvoorbeeld een handelseenheid: punten geld, of tijd. Op tal van manieren 
waarborgen initiatieven hun voortbestaan door participatie bewust te stimuleren, bijvoorbeeld via het 
aanbieden van een digitale kaart met vraag en aanbod, nieuwsbrieven, evenementen of bijeenkomsten.

‘Er zit vertrouwen hier bij de mensen die deelnemen, ik 
denk wel dat iedereen gaat leveren wat hij afgesproken 

heeft; ik denk dat daardoor verdere afspraken, 
contractuele afspraken of wat dan ook, niet nodig zijn.’ 

Patrick Hoogenbosch

Daarnaast blijkt dat vertrouwen, en daarmee transparantie, van cruciaal belang is voor een hybride 
systeem (Schaap, 2015). Dit wordt bevestigd door het overgrote deel van de initiatieven uit de 
database. Veel initiatieven zijn gebouwd op de belofte om goederen of diensten te leveren. Zij bieden 
bewuste maatregelen om vertrouwen in een initiatief en in de daarbij betrokken deelnemers te 
stimuleren, bijvoorbeeld door het aanbieden van persoonlijk benaderbare bestuursleden en een 
fysieke kantoorlocatie, maar ook door het aanbieden van een ratingsysteem, klachtencommissie of 
aandeelhouderschap voor deelnemers.

Denktank
In de tweede fase van het onderzoek is een denktank van monetaire experts geformeerd. Daarbij 
kan gedacht worden aan mensen met een rol rond innovatie in de financiële sector, parallelle valuta, 
duurzame economie en regionale uitwisseling. Deze specialisten hebben meegedacht over het concept 
van de Hybride Bank en meer in het bijzonder gediscussieerd en gebrainstormd over enkele van de ‘wicked’ 
vraagstukken uit de eerste fase van het onderzoek. Ter voorbereiding op de eerste denktank bijeenkomst 
zijn alle aanwezigen en enkele externe experts geïnterviewd. Het doel van deze interviews was om 
de geïdentificeerde vraagstukken uit fase I te verkennen, om mogelijke aanvullende vraagstukken te 
identificeren en om aanvullende informatie te krijgen over Hybride Bankieren. Naast de denktank leden is 
ook nog met vier ‘externen’ een interview gehouden (zie het Dankwoord voor namen en organisaties).

‘Het monetaire systeem is walgelijk efficiënt, en als 
jouw agenda daarop is ingericht, past daar een nieuw 
systeem niet zomaar tussen; dan moet er eerst ruimte 

komen voor een nieuwe manier van werken.’ Frans Tak

Na deze voorbereidingen is tijdens de eerste denktank bijeenkomst met passie en verve over twee 
onderwerpen gesproken: (1) wat is kenmerkend voor HB ten opzichte van conventioneel bankieren en 
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(2) hoe wordt gedacht over de voorgestelde bouwstenen voor een systeem van HB? Tijdens de tweede 
bijeenkomst is vooral gesproken over de praktijk(en) van een systeem van HB. Centrale vraag was: Hoe 
ziet een HB systeem er in de praktijk concreet uit en hoe werkt het? Daarom is tevens gesproken over de 
spel- en speelregels die daarbij gelden/noodzakelijk zijn.

Pilots
In Fase II hebben twee pilots van verschillende omvang plaatsgevonden met bedrijven en actoren in een 
real-life omgeving. Deze pilots hadden als doel na te gaan wat de praktische ‘spelregels’ zijn voor een 
functionerend HB systeem.

De eerste pilot heeft plaatsgevonden van 26 mei tot en met 4 juni 2015 in Nijmegen. In deze pilot 
experimenteerde een groep van 25 ZZP’ers uit Arnhem en Nijmegen met Hybride Bankieren. Naast 
een persoonlijk doel voor hun eigen bedrijf stelden de ZZP’ers in groepen een aantal gezamenlijke, 
maatschappelijke doelen vast die zij wilden realiseren. Vervolgens boden zij aan elkaar producten of 
diensten aan om hun doelen te realiseren. ZZP’ers ruilden bijvoorbeeld met tijd, producten, diensten, 
energie of kennis. Bij de aftrap in de Thiemeloods waren zo’n 25 ZZP’ers aanwezig.

‘Iedereen is intrinsiek gemotiveerd om mee 
te doen en ik verwacht daarom dat geleverd 

gaat worden wat is afgesproken.’ Anoniem

De tweede pilot heeft plaatsgevonden op 5, 6 en 7 juni in Arnhem. In deze pilot experimenteerden 
inwoners van Arnhem (in het bijzonder de wijk Coehoorn), ondernemers en studenten van ArteZ met 
een HB systeem. Naast een persoonlijk doel stelden de deelnemers een gezamenlijk doel vast voor hun 
wijk of omgeving dat zij wilden realiseren. Deelnemers zochten bijvoorbeeld naar het realiseren van een 
bijzonder kunstproject, het maken van een bedrijfslogo, of naar iemand die voor hen de hond uit kon 
laten op de woensdagavond. Vervolgens boden zij elkaar producten of diensten aan om hun doelen te 
realiseren, bijvoorbeeld met tijd, producten, diensten, energie of kennis. Bij de aftrap in het KunstLab 
waren 35 mensen aanwezig.

Bij beide pilots is er, naast fysieke ontmoetingen, gebruik gemaakt van (community) software om 
een online marktplaats te realiseren waarop elke deelnemer kon zien wie welke diensten/talenten of 
producten aanbood.
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4 Tussentijdse resultaten

Tijdens de onderzoeken die beschreven staan in hoofdstuk 3 is een aantal interessante ontdekkingen 
gedaan over de aard van een (mogelijk) hybride transactiesysteem. Die ontdekkingen geven we in dit 
hoofdstuk zowel uit fase 1 als uit fase 2 per onderwerp weer. In de volgende paragraaf verbinden we die 
met elkaar en trekken de eerste conclusies over de mogelijkheden voor Hybride Bankieren.

1 Nut, noodzaak en haalbaarheid van een systeem van HB
2 Overzicht van alternatieve transactiesystemen in een database
3 Resultaten denktank: aangescherpt conceptueel model (het arena-model)
4 Een eerste inzicht in spel- en speelregels in de praktijk, verkregen middels de twee pilots
5 Een eerste indruk van de juridische, fiscale en institutionele context en de mogelijke formele 

organisatievormen die passend zijn.

4.1 Nut, noodzaak en haalbaarheid van een systeem 
 van Hybride Bankieren

Uit fase 1 van het onderzoek bleek overduidelijk dat er veel behoefte is aan alternatieve 
transactiesystemen. De overtuiging dat het huidige financiële systeem verre van ideaal is, wordt breed 
gedragen. De opeenvolgende crises, gedoe over topsalarissen, het feit dat overheden met belastinggeld 
commerciële banken moeten redden omdat ze ‘too big to fail’ zijn en een algemeen gevoel dat banken 
er niet zijn om de belangen van gewone burgers of bedrijven te beschermen, zorgen ervoor dat er veel 
behoefte is aan nieuwe oplossingen.

Over de realistische kans dat een systeem van HB van een conceptueel model om te vormen is tot een 
daadwerkelijk bestaand systeem met impact op de reële economie bestaat meer onduidelijkheid. Tot 
nu toe heeft het onderzoek geen fundamenteel onoplosbare kwesties of evidente juridische, fiscale of 
andere drempels aangetoond, maar hoe een dergelijk systeem er in de praktijk uit zou moeten zien, is 
evenmin helder.

4.2 Database alternatieve transactiesystemen

Uit analyse van de database is naar voren gekomen dat er een veelvoud aan diverse transactiesystemen 
succesvol draait in de wereld. Ruil- of bartersystemen, maar ook tijdbanken, alternatieve currencies 
en cryptocurrencies worden dagelijks in het echte leven toegepast om in behoeften van mensen te 
voorzien. Meer dan driekwart van deze systemen is lokaal en kleinschalig. Kleine deelnemerskringen van 
zo’n 50 tot 300 leden ruilen, verhandelen, geven en betalen op wijk-, stads- of regioniveau.

In lijn met de literatuur over Nieuwe Business Modellen (Jonker, 2012, 2013) is het overgrote deel van de 
initiatieven uit de database gericht op meervoudige waardecreatie. Van de systemen richt 90 procent 
zich expliciet op het creëren van economische én sociale waarde. Dit is terug te zien in de doelstelling of 
missie die initiatieven formuleren. Omschrijvingen bevatten formuleringen over het stimuleren van de 
lokale economie en over het verbinden van (lokale) mensen. Ecologische waardecreatie is wel aanwezig, 
maar neemt vaak een ondergeschikte positie in.
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In waarde-systemen zijn twee elementen van fundamenteel belang: participatie en vertrouwen. 
Participatie op een voldoende grote schaal is nodig om het systeem in stand te houden. Hierbij draait het 
om deelnemers binnen het systeem, maar ook om circulatie van bijvoorbeeld een handelseenheid zoals 
geld, Makkie’s of tijd. Op tal van manieren waarborgen initiatieven hun voortbestaan door participatie 
bewust te stimuleren; bijvoorbeeld via het aanbieden van een digitale kaart met vraag en aanbod, 
nieuwsbrieven, evenementen of bijeenkomsten.

Uit de literatuur blijkt dat vertrouwen, en daarmee transparantie, van cruciaal belang zijn voor 
een hybride systeem (Schaap, 2015). Dit wordt bevestigd in het overgrote deel van de initiatieven 
uit de database. Veel initiatieven zijn gebouwd op de belofte om een goed of dienst te leveren. Zij 
bieden bewuste maatregelen om vertrouwen in een initiatief en in de deelnemers van dat initiatief 
te stimuleren, bijvoorbeeld door het aanbieden van persoonlijk benaderbare bestuursleden en een 
fysieke kantoorlocatie, maar ook door het aanbieden van een ratingsysteem, klachtencommissie of 
aandeelhouderschap voor deelnemers.

‘Zucht (van voldoening) Wat een rijkdom heb ik in één 
week vergaard – en zonder dat ik er een euro voor 

hoefde om te draaien!’ Marisha Maas, deelneemster Pilot HB Nijmegen

Daarnaast blijkt dat initiatieven verschillende vormen van externe financiering gebruiken. Bijna 
driekwart van de initiatieven maakt gebruik van een vorm van sponsoring, subsidie, een deelnemers-fee, 
of donaties. Dit wekt de suggestie dat een vorm van externe financiering – in de vorm van pecunia – 
nodig is om een initiatief op te starten en/of draaiende te houden.

Opmerkelijk is dat een toezichthoudend orgaan dikwijls ontbreekt. Slechts 21 procent van de initiatieven 
uit de database maakt daar gebruik van. Bovendien wordt er door deze 21 procent nauwelijks informatie 
geboden over wat het toezicht inhoudt. Een mogelijke verklaring is het feit dat initiatieven met 
alternatieve transactiesystemen geen gebruik maken van ‘formele’ instanties; een vorm van toezicht 
kan bij wijze van spreken ook uitgeoefend worden door leden, belanghebbenden of de sociale omgeving. 
In het geval van de blockchain (het platform waarop Bitcoins werken) is het toezicht ‘ingebakken’ in de 

Paspunten

Dit is een alternatief soort currency. In de regio Rivie-
renland willen gemeenten maatschappelijke deelna-
me stimuleren door het uitreiken van paspunten aan 
deelnemers die maatschappelijke taken uitvoeren. 
Hierbij gaat het om particulieren die rechtstreeks 
of via vrijwillige organisaties nodig zijn voor het ver-
lenen van onbetaalde of vrijwillige diensten, of om 
werkzoekenden die (als tegenprestatie) in buurten 
en wijken meedoen met sociale projecten. Gewenste 
inzet en gedrag worden beloond met schouder-
klopjes: Paspunten. Het belonen gebeurt over een 
langere periode. Hierdoor wordt de inzet duurzaam. 
Paspunten kunnen besteed worden in winkels, 

uitgaansgelegenheden en/of gedoneerd worden aan 
goede doelen. Een voordeel van dit systeem is dat de 
waardering aan te passen is aan maatschappelijke 
behoeften die op dat moment van belang zijn. Pas-
punten zijn overdraagbaar; 1 paspunt is 1 euro waard 
aan kortingswaarde. Deze paspunten zijn inwis-
selbaar bij lokale winkels en organisaties. Zie: www.
regiorivierenland.nl/wat-is-het-regiocontract/regio-
contract/regiocontract-programmas/programma-
zelfredzaam/projecten-programma-zelfredzaam/
Bundeling-krachten/Paspunten#801450
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technologie. Wellicht zijn er nog andere vormen, maar tot nu toe heeft het onderzoek hier zich nog niet 
op gericht.

4.3 Resultaten denktank

De denktank was van mening dat de totale constellatie van een HB een hoger, maatschappelijk doel 
dient. Metaregels zorgen voor het behalen van dit doel. Het doel komt boven de transactiearena te 
staan. Het doel is in de visualisatie van het model dus ook te zien als ‘cirkel’ om de gehele arena heen.
De denktank was van mening dat ‘waarderingsgrondslag’ een van de belangrijkste onderdelen is van 
ieder transactiemodel. Daarbij is er sprake van een materiële en immateriële dimensie. Sommige valuta 
worden ‘gedekt’ door zaken met een intrinsieke waarde of bijvoorbeeld door goud. Bij de euro en de 
dollar is dat niet (meer) het geval, waardoor er in principe een onbeperkte hoeveelheid van in omloop 
kan komen. In theorie zakt dan de waarde van de munt ten opzichte van reële waarden (inflatie). Bij 
alternatieve systemen bestaat de dekking vaak uit ‘uren’ of andere zaken met een echte waarde. Ook bij 
een HB zal de transactie-eenheid gekoppeld moeten zijn aan zaken met een reële, intrinsieke waarde.
Over de bouwsteen ‘toezichthouder’ is verder niet uitvoerig gesproken, maar vast staat dat het gaat om 
een vorm van toezicht. Dit hoeft geen toezichthoudend orgaan te zijn maar kan op een heel verschillende 
manier (technisch en sociaal) georganiseerd worden.
In de ‘transactiearena’ is tegelijkertijd sprake van ‘spelregels’ (welke regels zijn er aan het spel 
verbonden?) als van ‘speelregels’ (welke regels gebruiken wij als deelnemers om met elkaar het spel 
te spelen?). Speelregels zorgen hierbij voor waardebepaling, mede omdat waardebepaling altijd 
subjectief is. Het verdient dus aanbeveling om in vervolgonderzoek naar speltheorie te kijken. In de 
traditionele handelsarena kennen we de spelregels wel. In de zakelijke markt (de arena) weten we 
hoe een aanbesteding werkt, hoe prijsonderhandelingen (waardebepaling) verlopen en hoe je moet 
factureren en betalen (boekhouding). In de consumentenmarkt kennen we de spelregels ook: het is in 
veel landen ongebruikelijk in een supermarkt of kledingwinkel (de arena) te onderhandelen over prijzen 
(waardebepaling), en betalen doe je cash of met pin meteen bij de kassa (boekhouding).
We doen alsof ‘duur’ en ‘waardevol’ hetzelfde zijn, maar de prijzen die een winkel hanteert zijn 
gebaseerd op commerciële belangen en hebben nauwelijks of geen relatie met de intrinsieke waarde 
van een product (waarde). Verder zullen verschillende boekhoudingen naast elkaar nodig zijn voor de 
verschillende waarden waarmee gehandeld wordt. Het verschil tussen prijs en waarde zal waarschijnlijk 
kleiner zijn, of helemaal niet bestaan. De waardebepaling zal openlijk subjectief zijn volgens de 
denktank, omdat deelnemers aan een HB zich realiseren dat niet iedereen alles even waardevol vindt.

4.4 Resultaten pilots, spel-speelregels

Zoals hiervoor al is opgemerkt laten zowel de denktank als de pilots zien dat we in de ‘transactiearena’ 
van HB behoefte hebben aan spelregels (welke regels zijn er aan het spel verbonden?) als aan speelregels 
(welke regels gebruiken wij als deelnemers om met elkaar het spel te spelen?).

Resultaten Pilot I Arnhem
De ervaringen zijn verzameld aan de hand van een aantal interviews en een groepsdiscussie 
die plaatsvond tijdens de afsluitende bijeenkomst in Arnhem. In totaal hebben er 35 personen 
deelgenomen aan de pilot. In totaal zijn er 43 deals gesloten door 22 unieke personen. Reden voor dit 
grote aantal transacties in vergelijking met de eerste pilot kan worden toegeschreven aan het aantal 
contactmomenten en de heterogeniteit van de groep. Dit zorgde ervoor dat de participanten elkaar 
beter konden leren kennen en elkaar konden helpen in hun behoeften te voorzien. 
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De waardebepaling binnen het experiment werd bepaald op basis van een win-win situatie die gecreëerd 
werd tijdens de onderhandelingen. Het doel van deze onderhandelingen was dat de deelnemers die een 
transactie aangingen daar beiden een goed gevoel over zouden houden. Deze manier van transacties 
aangaan werd door een deelnemer mooi verwoord, namelijk ‘dat we er een win-win situatie uit konden halen’. 
Soms was het zelfs zo dat een deelnemer meer waarde wilde inzetten omdat hij anders het gevoel had 
dat de uitgewisselde waarde niet gelijk was: “Ik kon haar niet bieden wat ik goed genoeg vond”. Dit terwijl de 
andere partij deze mening niet deelde, wat laat zien dat de waargenomen waarde verschilt per persoon 
en dus subjectief is.

Deelnemers maakten een deal zodat ze elkaar konden helpen. Zelfs als de tegenprestatie nog niet 
bekend was, waren de deelnemers er zeker van dat er een deal tot stand zou komen. Het gebeurde 
soms ook dat de inzet niet door de tegenpartij werd gekwantificeerd; dit werd aan de andere deelnemer 
overgelaten. Zij bepaalden samen daarmee de waarde.

Buiten de gebruikelijke afspraken als de datum en de vorm die de transactie aannam, werden er weinig 
tot geen aanvullende afspraken gemaakt. Vragend naar de reden hiervan, werd genoemd dat de 
participanten elkaar vertrouwden, waarmee regels onnodig werden bevonden. Daarnaast werd het 
gebrek aan regels gewijd aan het feit dat alles transparant en overzichtelijk was. De persoonlijke deals 
waren inzichtelijk, waardoor extra afspraken of constructies onnodig werden bevonden.

De deelnemers hebben ontdekt over welke talenten zij beschikten. Sommige deelnemers hebben 
talenten uit het verleden herontdekt, wat voor blijdschap en enthousiasme zorgde binnen de pilot. 
Tevens kwam men op ideeën voor het aanbieden van talenten wanneer andere deelnemers items gepost 
hadden op het platform. Hierdoor steeg zowel de vraag als het aanbod, wat resulteerde in een groter 
aantal transacties.

Groepsdoelen
De groepsdoelen werden met enthousiasme ontvangen. Door vrijwel iedere groep is er nadrukkelijk 
nagedacht over een maatschappelijk doel en in sommige gevallen is deze zelfs al tijdens de pilot 
uitgevoerd. Voorbeelden zijn het opzetten van een talentenroute door de wijk Coehoorn, plantjes poten 
bij het labyrint in Heijenoord en een bestemmingsplan bedenken voor een park in Presikhaaf. Opvallend 
was wel dat vrijwel geen enkel maatschappelijk doel zich op de wijk Coehoorn heeft gericht, maar 
met name op wijken daarbuiten. De reden die hiervoor werd gegeven, was dat men zelf niet in de wijk 
Coehoorn woonde en ook dat men vond dat ideeën multi-toepasbaar moesten zijn.

Om het sluiten van deals te bevorderen werden in het weekend twee stimulansen voor het sluiten van 
deals geïntroduceerd. Deze bestonden uit de uitgifte van een extra 1/3 OV-kaart en gratis deelname aan 

Ervaringen deals sluiten

Een deal sluiten is lastiger doordat het experiment 
zich met name leende voor bilaterale transacties; dit 
zorgde ervoor dat vraag en aanbod precies bij elkaar 
moesten komen. Ook de snelheid was lastig; het was 
niet mogelijk om meteen op elkaar te reageren. Wel 
is het resultaat van beide kanten positief bevallen, 
beide deelnemers waren gelukkig met de deals. 
Opvallend is dat degene die de dienst verleende, zijn 
eigen dienst ook onderwaardeerde, terwijl de ander 

die dienst als ‘genoeg waarde hebbend’ beschouwde. 
Waardebepaling kwam snel tot stand; er kwamen 
amper onderhandelingen aan te pas. Het is bin-
nen de pilot ook voorgekomen dat een deelnemer 
weinig terug wilde voor de dienst, aangezien deze 
deelnemer er al veel van de ander voor had gekregen. 
Reciprociteit zorgde in dit geval dus voor minder 
noodzaak tot een gelijkwaardige transactie.
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het Hybride Bankieren seminar op 18 juni 2015. De deelnemers zagen de 1/3 OV-kaart als een stimulans, ze 
vonden het leuk om iets aan het experiment over te houden. Alleen was het verkrijgen van een NS kaart 
geen hoofddoel. Het hoofddoel bleek te zijn om transacties uit te voeren zonder het gebruik van geld.

De deelnemers waren enthousiast met betrekking tot de 
uitnodiging om gratis deel te nemen aan het afsluitende seminar 

van het Project HB. Wanneer de participanten tijd vrij konden 
maken, zagen zij dit als een leuke tijdsbesteding en afsluiting van 

het experiment. Bovendien biedt het seminar de gelegenheid om 
meer inzicht te verkrijgen in het concept van Hybride Bankieren.

Persoonlijk contact kan gezien worden als determinant voor het sluiten van deals, volgens de 
deelnemers. De deelnemers gaven aan dat het persoonlijke contact met anderen maakte dat men sneller 
een deal sloot met deze betreffende persoon dan met een vreemde. Tevens zorgde dit ervoor dat het 
inschatten van elkaars talenten gemakkelijker werd. Daarnaast hebben de contactmomenten ervoor 
gezorgd dat men aan de slag ging met de maatschappelijke doelen. Bovendien was er tijdens de pilot een 
locatie waar deelnemers elkaar konden ontmoeten. De coaching momenten hebben de individuele en 
maatschappelijke doelen ook verder gebracht.

Vanaf de eerste dag werden er deals gesloten. In totaal zijn er 43 deals afgesloten. Bij deze deals waren 22 
verschillende deelnemers betrokken. Het hoogtepunt lag op de tweede dag, dit was ook de enige volle 
dag die er was tijdens de pilot. Bovendien is er op deze dag de stimulans gegeven van 1/3 NS-kaart per 
deal per deelnemer. 

Tijdens de deals zijn er grotendeels talenten gebruikt om te handelen, deze zijn in 82 procent van de 
gevallen gebruikt. In 14 procent van de gevallen zijn gebruiksvoorwerpen gebruikt en de 1/3 NS-kaarten 
maar in 4 procent van de gevallen. 

Gedurende de hele pilot was er meer aanbod dan vraag. Zowel de vraag als het aanbod bleef stijgen 
tot aan het einde van de pilot. In totaal zijn er tijdens het experiment 58 advertenties geplaatst bij het 
aanbod van de participanten. Er werden tijdens het experiment overduidelijk meer talenten aangeboden 
ten opzichte van gebruiksvoorwerpen. Van het aanbod was 84 procent een talent, terwijl 16 procent een 
gebruiksvoorwerp was.

Verslag Pilot II Nijmegen
Voor het werven van de deelnemers zijn we begonnen met de teksten over Hybride Bankieren die 
beschikbaar waren, om te zetten naar één A4 uitleg in ‘jip en janneke-taal’. Van de beoogde doelgroep 
van ZZP’ers veronderstelden we daarbij geen voorkennis van het onderwerp. Het was een uitdaging 
om Hybride Bankieren als fenomeen, het verloop en het doel van de pilot duidelijk en kort uit te 
kunnen leggen in (web)tekst. Voor een aantal constructen lijken we nog de juiste woorden te missen 
en ook het goede beeld dat daarbij kan ondersteunen. Mondelinge uitleg kan hierin goed helpen, de 
startbijeenkomst verduidelijkte dan ook veel voor de meesten.

Ongeveer 4 weken voor de start van de pilot zijn we begonnen met de werving van de deelnemers. 
Dit is veelal via persoonlijke e-mails naar mijn eigen netwerk in Nijmegen en Arnhem gegaan (+/- 300 
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Hoe rijk je bent als je hybride bankiert!

De afgelopen week heb ik hybride gebankierd. Dat 
klinkt wellicht naar malafide praktijken, maar hey, 
daar doen eerlijke handelaren (zoals ik naast freelan-
cer immers óók ben) dus niet aan. Wat Hybride Ban-
kieren dan wél is? Vrij eenvoudig feitelijk: in plaats 
van (alleen) met geld te handelen, (ook) je talenten, 
tijd en bezittingen als betaalmiddel aanbieden. 
Het geld van de toekomst? Sinds vorige week heb 
ik samen met ruim 30 andere ZZP’ers uit Nijmegen 
geprobeerd of en hoe dit werkt. Een experiment ge-
organiseerd door de Radboud Universiteit Nijmegen.

Terugkijkend kon dat experiment niet op een beter 
moment gekomen zijn dan nu. Want met mijn 
recente beslissing binnenkort mijn fairtrade web-
winkel te sluiten (wat overigens nog niks afdoet aan 
mijn eerlijkheid), bevind ik me in een soort van vage 
transitiefase – met nog een enigszins ongedefini-
eerde uitkomst bovendien. Ik geef het ondernemen 
niet op, dat is wél zeker; ik sluit de handel juist ook 
om me meer op het freelancen te kunnen toeleggen. 
Om via Yabal Works!, mijn academische achtergrond 
én door de in het ondernemersveld opgedane kennis, 
contacten en ervaringen in te zetten om anderen te 
helpen hun passie of ambitie na te jagen. Maar hoe 
ik dat precies wil of kan doen is mij nog niet helder. 
Begrijp me niet verkeerd: ik kan wel degelijk ook nu 
al ‘verlicht- en verbeteren’ en doe dat ook. Maar als 
startende freelancer mis ik voor mijn gevoel nog wel 
iets ‘eigens’ in deze voor mij relatief nieuwe zakelijke 
tak van sport. Het sausje dat het gerecht afmaakt, 
zoiets.

Tegelijkertijd moet in de ‘echte wereld’ vooralsnog de 
huur met harde euro’s betaald worden. Dus zolang 
ik nog niet voldoende inkomen genereer uit de 
freelancerij moet ik ook aan een baan in loondienst. 
En weliswaar ben ik op dit moment noodgedwongen 
bereid tot het aannemen van ‘whatever job’, maar 
het liefst doe ik natuurlijk werk dat past bij mijn 
capaciteiten en ambities. Ook dát is echter nog maar 
niet zo gekozen, laat staan gevonden. Ik vind zo veel 
leuk en zie door de bomen het bos niet meer.

Dat experiment Hybride Bankieren kwam dus als ge-
roepen, zeg ik nu, (bijna) ex post. Enerzijds omwille 
van het doel zelf: bezien of dit business model er 
wellicht één voor mij, c.q. Yabal Works! is. Misschien 
wel dat sausje? Anderzijds (en ik had me dat vooraf 
niet echt gerealiseerd), omdat ik ineens uit een vijver 
vol talenten en kennis kon vissen die me juist nu – in 
deze transitiefase dus – erg goed van pas zouden 
kunnen komen. Coaches, waarmakers, facilitators, 
verbinders, conceptontwikkelaars – ineens stonden 
ze, elk overgoten met hun eigen sausje, tot mijn 
beschikking. Tenminste, als ik ook iets aan talent of 
kennis (of gebruiksvoorwerp) kon bieden, waar die 
andere partij blij van werd. En laat ik nu een goed stel 
hersenen hebben, een flink en gevarieerd netwerk, 

kennis en kunde in sociale media, een allergie voor 
taalfouten, te veel energie en regelmatig opborrelen-
de creativiteit. En dan ook nog eens zo wat (potenti-
eel) interessante spullen ‘te krijg’ of te leen in de aan-
bieding – dat ‘faire goed’ uit Guatemala bijvoorbeeld, 
of mijn fototoestel, of de eigenhandig gemaakte 
zogenaamde Yabal’s ReCreations. Kortom, genoeg 
verkoop-/betaalmateriaal (en zo heeft iederéén wel 
verkoop-/betaalmateriaal, dat is het mooie!). In feite 
ís het enige dat ik niet (veel) te bieden heb geld. En 
uitgerekend geld speelde nu dus geen rol.

En zo kon ik, al jarenlang elke euro omdraaiend 
vanwege die (eerlijk is eerlijk) veel kostende, maar 
weinig opleverende eerlijke handel van me, de afge-
lopen week ineens voluit shoppen! En dat heb ik dus 
gedaan ook. Een greep uit mijn boodschappentas: 
Suzie gaat professioneel voor me koken in ruil voor 
het gebruik van mijn fototoestel (eeuwen geleden 
dat ik voor het laatst buitenshuis at!). Maar da’s 
leuk en vast en zeker erg smakelijk, maar niet meer 
dan dat. Alhoewèhèl… ik zelf óók mijn (amateur)
kookkunsten in de zakelijke strijd gegooid heb en 
daarmee een coachsessie betaal om mijn freelance-
plannen wat helderder en concreter te krijgen. Die 
stoelmassage, die ik van een andere ZZP’ster in ruil 
voor PR advies krijg, plan ik mooi na die ongetwijfeld 
zware sessie (of zal ik ‘m toch aan mijn moetje ca-
deau doen?). En dan, wauw, trek ik zomaar nog zo’n 
mooie deal uit mijn shopper: ik mag heerlijk puntjes 
op de i zetten (lees: een redactionele website-check 
doen) en daarvoor een maand lang online begeleid 
met mezelf aan de slag. Met als doel vanuit mijn hart 
en met vertrouwen mijn toekomstige werk – als 
loondienster en/of als freelancer – te kiezen. ‘Krek 
wak nou nodig heb, toch!’

Ja, ik voel me de koningin te rijk. En niet alleen 
vanwege die boodschappentas vol kansen om aan te 
grijpen (en de daarbij toch wel degelijk óók zinvolle 
koolhydraten). Ook omdat ik op mijn beurt ook mijn 
kennis en kunde mag doorgeven aan anderen – super 
toch! En vanwege de varia inspirerende en sympa-
thieke initiatieven waarmee ik de afgelopen week 
in aanraking ben gekomen en waar ik misschien 
wel een klein deeltje van mag gaan vormen. Een 
International Fair Food Festival bijvoorbeeld. Of een 
geluksfabriek – daar wil ik best aan de lopende band 
staan (dit is een open sollicitatie!).

Marisha Maas

Voor verlicht- en verbetering: 
www.yabalworks.wordpress.com
Voor fair (weef)goed: www.yabal-shop.com ; 
www.facebook.com/YabalShop
www.twitter.com/MarishaMaas; 
em: (marishamaas@gmail.com)
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contacten), via (eigen) social media en allerlei lokale ondernemersnetwerken (+/- 30 posts) en lokale 
nieuwssites (4). Daarnaast zijn er ook op 12 locaties waar veel ZZP’ers kwamen posters en flyers 
verspreid in Nijmegen. 15 van de 37 aanmeldingen kwamen direct uit het eigen netwerk en het andere 
deel via de andere kanalen. De deelnemers die meededen (en mee bleven doen) waren veelal startend 
als ondernemer en nog zoekend in hun propositie. Velen hebben nog geen uitgebreide klantenkring en 
hebben al wel eens vaker met andere ZZP’ers ‘hybride gebankierd’. Als reden van deelname gaven mensen 
interesse in het onderwerp op, maar ook het netwerken met andere ZZP’ers uit de regio.

De software van METT was redelijk gebruiksvriendelijk. De belangrijkste functies werkten goed, en 
het bedrijf was goed bereikbaar door de week voor vragen en hulp. Doordat we op donderdag startten, 
moesten we na 1 dag wel direct twee dagen zonder servicedesk van METT, wat iets minder handig 
was. Andere verbeterpunten waren dat je veel moest klikken om op de juiste plekken te komen, wat 
vertragend en demotiverend kon werken. Er kon geen online saldo worden bijgehouden van bijvoorbeeld 
de 1/3 NS kaarten en deelnemers kregen alleen een melding van een reactie als diegene die had 
gereageerd ook de naam van de persoon had getagd. Hierdoor werden reacties op zoekopdrachten of 
aanbiedingen nog wel eens gemist. Het functioneren en de uitstraling waren dus basic of ‘1.0’ zoals een 
van de deelnemers het omschreef.

Tijdens de startbijeenkomst waren de eerste reacties veelal positief. Mensen zagen de voordelen voor het 
ontwikkelen van hun business erin, maar ook de voordelen op een grotere schaal. De startbijeenkomst 
was achteraf gezien te kort, er was weinig tijd om elkaar beter te leren kennen, waardoor ik denk dat het 
handelen ook wat langzamer op gang kwam. Hierdoor was de periode van een week ook erg kort. Dit 
werd meerdere malen en door meerdere mensen aangegeven. Hierbij lijkt ook het onderdeel vertrouwen 
een invloed te hebben: wanneer mensen elkaar beter/langer kennen, lijken ze elkaar meer te vertrouwen 
en sneller met elkaar te gaan handelen. Bovendien werd er door deelnemers aangegeven dat privé en 
zakelijke aanbiedingen door elkaar gingen lopen. Dit zagen zij niet persé als een negatief punt.

Het individuele doel was direct duidelijk tijdens de eerste bijeenkomst, maar het groepsdoel niet. De 
opdracht was uiteindelijk het maken van een gezamenlijk plan, dat je niet hoeft uit te voeren en waar 
later niks meer mee gebeurt. Dit werkte uiteraard niet erg motiverend. Doordat we daar in verhouding 
veel tijd voor hadden uitgetrokken tijdens de startbijeenkomst, dachten mensen dat het ook het 
belangrijkste deel van de opdracht was. Tijdens het vragen stellen daarna hebben we dan ook nog 
uitgelegd dat het individuele gedeelte zeker zo belangrijk is. De software voor het groepsdoel werkte 
daarbij ook niet direct goed, waardoor mensen helemaal de moed leken te verliezen op dit gebied en zich 
verder focusten op hun individuele doelen. Uiteindelijk zijn er binnen twee groepjes nog wel wat ideeën 
besproken, maar er is nergens een plan uitgekomen.

Aan het begin van de pilot viel het op dat de deelnemers veelal hun eigen business propositie op het 
platform plaatsten. Enkele deelnemers gaven aan dat zij pas op ideeën kwamen met betrekking tot 
talenten en gebruiksvoorwerpen in de privé sfeer, nadat andere deelnemers deze op het platform hadden 
geplaatst.

Er heerste onduidelijkheid over het inzetten van geld tijdens de pilot. Dit was ook iets wat binnen het 
team niet helemaal duidelijk was. Uiteindelijk hebben we aangegeven dat deelnemers dit mochten doen, 
maar er zijn (bij ons weten) geen deals gemaakt waarbij geld werd gebruikt.

Er was wat onduidelijkheid over het betrekken van derden in de deals. Er waren twee heel concrete 
voorbeelden van mensen die derden erbij haalden, doordat zij een aanbieding hadden gezien die uiterst 
geschikt voor die bepaalde persoon was. Zij fungeerden dus zo als schakel. Een mooie manier ook om het 
team uit te breiden.
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Doordat het ruilen één op één plaats vond, merkte ikzelf als deelnemer dat ik op een andere manier naar 
de waarde van een tegenprestatie ging kijken. Bij een normale deal zet ik mijn uren af tegen het geld dat 
ik daarvoor wil hebben, waarbij ik me baseer op de markt, de aard van het werk, mijn diploma’s, ervaring, 
etc. Bij het sluiten van deze deals was ik veel meer bezig met het helpen van anderen. De precieze waarde 
van mijn werk werd ineens van ondergeschikt belang omdat we uiteindelijk allebei evenveel tijd stopten 
in waar we goed in zijn: ik in het geven van communicatieadvies en de ander in het maken van een 
lekkere lunch.

Van de 37 aanmeldingen via de software waren er 25 op de eerste bijeenkomst en 15 op de tweede. Er zijn 
17 mensen die een deal hebben gesloten. Mensen waren overwegend enthousiast en positief tijdens de 
eindbijeenkomst en vonden het erg leuk om mee te hebben gedaan. Iedereen wil graag op de hoogte 
blijven en zeker ook weer meedoen met een volgende experiment.

4.5 Juridische, fiscale en institutionele context 
 en mogelijke formele organisatievormen

Diverse vraagstukken over het daadwerkelijk en parallel functioneren van een HB systeem met andere 
systemen en/of instituties zijn niet diepgaand aan bod gekomen in het huidige onderzoek. Soulami 
(2014) is begonnen met een eerste verkenning m.b.t. (naar het zich laat aanzien) complexe juridische 
vraagstukken binnen de context van een HB. Hoewel deze verkenning een aantal interessante en 
opmerkelijke bevindingen heeft laten zien, blijft veel nog onduidelijk.

Uit het hart … van Arnhem

‘Wat een geweldig experiment, lovende woorden 
van heel veel deelnemers en we zitten al op meer 
dan 30 deals! Ook aan de groepsdoelen wordt hard 
gewerkt, vandaag gaat er een groepje bloemen plan-
ten in een park en vuil opruimen. Ook wordt er een 
talentenroute georganiseerd, waarbij in de vorm van 

een walking dinner men van huis naar huis gaat voor 
een workshop schilderen tot aan een huiskamercon-
cert. Zelf kijk ik naar het business model van camping 
het Peeske in ruil voor een overnachting met de tent. 
En nog meer van dit soort deals.’ Chriss van Pul, pro-
gramma coördinatie en deelneemster

Gemeenschappelijke doelen

In de HB pilots is het van belang een programma te 
maken met verschillende vormen van ‘gemeenschap-
pelijkheid’ en om over een breed en divers netwerk 
van deelnemers te beschikken. Deelnemers bepalen 
hun eigen individuele doelen, maar ook collectief 
hun gemeenschappelijke doelen. Het is belang-
rijk om te zoeken naar dat wat een groep mensen 
(buurtbewoners, ZZP’ers) samen van waarde vindt. 
Deze behoeften kunnen vastgesteld worden via ver-

schillende methodes, zoals rondvraag, interviews, 
een forum met ‘likes’, of ‘liquid feedback’. Dit kan 
 resulteren in meerdere collectieve doelen, bijvoor-
beeld samen marketing opzetten, of een event orga-
niseren of kinderopvang met elkaar regelen. Daarbij 
kan ook gedacht worden aan de inzet van sociale c.q. 
community software zoals Mett en aan ondersteu-
nende programma’s zoals Deell en Konnectid.
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Vooralsnog kunnen vijf ‘grote’ vraagstukken onderscheiden worden die voor het moment onbeantwoord 
zijn gebleven:
a) Juridische context. Hoe functioneert een Hybride Bank binnen de juridische context van het huidige 

systeem? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Waar lopen we zodoende tegenaan? Zie 
voor een samenvatting van de uitkomsten het kader ‘De Hybride bank in een juridische context’.

b) Fiscale context. Hoe functioneert een Hybride Bank binnen de kaders van de Belastingdienst? Als een 
particulier of bedrijf inkomen krijgt door het gebruik van een Hybride Bank zal de Belastingdienst 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting heffen. Om dat te kunnen doen moet een ‘saldo’ 
op de Hybride Bank omgerekend worden in euro’s. Daarmee raakt het fiscale aspect het element 
‘waardebepaling’ uit het arena-model.

c) Institutionele context. Hoe fungeert een Hybride Bank naast en in interactie met andere bestaande 
instituties, zoals banken, kennisinstellingen, verzekeraars, toezichthouders, de overheid, et cetera? 
Dit aspect is in het onderzoek tot nu toe buiten beschouwing gelaten, maar vraagt bij een vervolg wel 
om aandacht.

d) Organisatievormen. In welke organisatievorm(en) gedijt een Hybride Bank het best? Om welke 
inrichting en inbedding gaat het hier? Om redenen van financiering, slagkracht, aansprakelijkheid 
en bestuurbaarheid lijkt een coöperatie volgens dit onderzoek niet het meest geschikte model. 
Ook de Onderlinge Waarborg Maatschappij (OWM) is ongeschikt, omdat die alleen toegepast mag 
worden bij verzekeringsbedrijven. De Naamloze Vennootschap (NV) en Besloten Vennootschap 
(BV) vallen als organisatiemodel af, omdat die niet passen bij het niet-commerciële karakter van 

De Hybride Bankier in een juridische context

Aangezien een Hybride Bank gaat werken met 
alternatieve betaalmethoden, is het de vraag of een 
Hybride Bank onder het toepassingsbereik van de 
Wet Financieel Toezicht (WFT) valt. Mocht dit het 
geval zijn, dan is een bankvergunning (of vergunning 
voor financiële instellingen) verleend door De Neder-
landsche Bank (DNB) noodzakelijk.

Om te toetsen of een Hybride Bank onder de WFT 
valt moet bepaald worden of de betaaleenheden die 
een Hybride Bank gebruikt ‘valuta’ zijn. Het rap-
port van DNB over de Bitcoin biedt hiervoor goede 
aanknopingspunten. Onder de WFT vallen valuta 
die als vervanger van het huidige financiële stelsel 
en het bestaande geld kunnen gelden. Om aan dat 
criterium te voldoen en te kunnen functioneren als 
geld moet de rekeneenheid van de Hybride Bank drie 
functies kunnen vervullen:
a) Ruilmiddel: om aan de eis van ruilbaarheid te 

kunnen voldoen moet de eenheid hoog scoren 
op veiligheid, breed geaccepteerd worden als 
betaalmiddel, en hoog scoren op gebruiksgemak.

b) Oppotmiddel: om een goed oppotmiddel te kunnen 
zijn, moet er vertrouwen zijn in de toekomstige 
waarde van de rekeneenheid. Het is onder andere 
belangrijk dat er geen sterk fluctuerende koers is.

c) Rekeneenheid: de waarde van de valuta moet 
duidelijk zijn; een stabiele koers is hierbij 
belangrijk.

Veel van de onderzochte casussen voldoen niet aan 
deze eisen en gezien de prille fase waarin het denken 
over een Hybride Bank zich bevindt, zal het nog wel 
even duren voordat de rekeneenheid van de Hybride 
Bank valt onder de term valuta en voordat toezicht-
houders de WFT willen gaan handhaven.

Hoewel een Hybride Bank naar alle waarschijnlijk-
heid dus niet (meteen) onder het toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Neder-
landsche Bank (DNB) zal vallen, is het goed om na te 
denken over interne security en compliance struc-
turen om de gebruikers en de Hybride Bank zelf te 
beschermen in geval van misbruik. Dit is ook nodig 
vanuit strafrechtelijk en faillissementsrechtelijk oog-
punt; bijvoorbeeld wanneer de Hybride Bank wordt 
gebruikt om geld wit te wassen of schuldeisers te 
benadelen. Dit is een van de redenen dat het element 
‘toezicht’ gehandhaafd blijft in het arena/model, ook 
al zie we hier in de onderzochte casussen nauwelijks 
voorbeelden van.
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een Hybride Bank. Logischerwijs zijn ook de eenmanszaak en andere personenvennootschappen 
niet geschikt. Binnen de huidige mogelijkheden blijft dan alleen de stichtingsvorm over. Social 
Enterprises hebben in Nederland nog geen aparte rechtspositie, maar dat model kan in de toekomst 
wellicht wel interessant zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een Nederlandse 
variant op de Amerikaanse B-Corp. B Corp staat voor Benefit Corporation. De achterliggende 
organisatie certificeert sinds 2006 bedrijven die behalve winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale 
doelstellingen nastreven4.

e) Transitie. Naast het technische c.q. modelmatige ontwikkelen van een HB systeem is er nog een 
ander punt dat om aandacht vraagt: transitie. Het idee van een systeem van HB daadwerkelijk 
toepassen is een grote uitdaging en vraagt om een transitie naar een nieuwe manier van met elkaar 
de zaken regelen, van ondernemen. Transitie impliceert dat de gevestigde (systeem)orde en de daarin 
geïnstitutionaliseerde belangen en partijen opnieuw doordacht en ‘ontworpen’ worden. Transities 
zijn ingrijpende maatschappelijke veranderingen die van lange duur zijn. Een systeem van HB gaat 
uiteindelijk niet over een beetje beter, maar over echt anders5.

4 Een B-corp word je niet zomaar. Bedrijven moeten een uitgebreide online assessment maken. In die test moeten ondernemin-
gen minimaal tachtig punten behalen. Vervolgens moeten ze hun maatschappelijke missie vastleggen in statuten, met het idee 
dat deze missie in stand blijft wanneer de organisatie groeit. Daarnaast moeten ondernemingen een verklaring ondertekenen 
waarin ze onder meer akkoord gaan met een grondige screening. Ten slotte moet contributie worden betaald: € 2.500 tot 
€ 25.000 euro, afhankelijk van de omzet. – Meer info: www.bcorporation.net

5 Transities zijn ingrijpende maatschappelijke veranderingen die van lange duur zijn. Ze maken dat inhoud en spelregels ter 
discussie worden gesteld en veranderen en zijn gebaseerd op toekomstbeelden die in samenspraak zijn gecreëerd. Transities 
zijn systeeminnovaties, die leiden tot het veranderen van de maatschappelijke structuur en cultuur, het socio-technologische 
regime, en de institutionele arrangementen die daar uitdrukking van zijn. De sturingsfilosofie achter transitie‘management’ (kan 
dat eigenlijk wel?) is niet doelgericht, maar procesgericht. In de literatuur wordt transitiemanagement als specifieke vorm van 
netwerksturing beschouwd. (Jonker, 2014).
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5 Conclusies en vervolgonderzoek

Terugkijkend na anderhalf jaar onderzoek en twee pilots binnen het project HB, kan een aantal 
voorlopige conclusies getrokken worden.

5.1 De tijd is rijp voor een Hybride Bank

Op tal van plaatsen wordt geëxperimenteerd of gewerkt met alternatieve transactiesystemen. Het 
kostte verbazingwekkend weinig moeite om de database te vullen met vele tientallen cases. Daar 
komt bij dat het geloof in het bestaande financiële systeem tanende is, hoe hard de Europese Centrale 
Bank (ECB) of De Nederlandsche Bank (DNB) ook hun best doen om het tij te keren. Op de vraag om 
mee te denken over de opzet van een Hybride Bank is door deze instellingen afwijzend gereageerd. Dat 
is jammer. De ontoegankelijkheid van gevestigde banken zet zoveel mensen buiten spel, dat het niet 
vreemd is dat er een tegenbeweging aan het ontstaan is.

5.2 De stap van pilot naar realiteit is groot, maar niet onmogelijk

Op papier is het redelijk gelukt een conceptueel model te ontwikkelen dat de belangrijkste elementen 
van een systeem van Hybride Bankieren beschrijft, maar de praktijk is weerbarstig. Wie gaat wroeten in 
de achterliggende mechanismen van bankieren, trekt een doos van Pandora open. Alles blijkt met alles 
samen te hangen, van fiscale zaken tot het vormen van een netwerk, van gevestigde belangen tot een 
regelrecht gebrek aan kennis over een monetaire economie bij veel mensen.
Dat kan een verklaring zijn voor het verschijnsel dat alternatieve transactiesystemen beperkt van 
omvang zijn (zoals LETS-kringen) of teveel op gewoon geld lijken om echt aanvullend te zijn (bitcoins, 
WIR). Zoals bij veel duurzame initiatieven is opschalen een van de grote vraagstukken. Onmogelijk 
lijkt het echter niet: zowel in de simulatiegames als in de real-life pilots bleek het heel goed te doen om 
deelnemers zaken met elkaar te laten doen met een mix aan transactiemiddelen.

5.3 Het arena-model blijkt redelijk robuust

Na fase 1 zijn de uitkomsten gepresenteerd als een Lego-doos zonder bouwinstructies. Het onderzoek 
in fase 2 leidde, samen met de denktank bij dit project, tot een aanscherping van het model. Wat er nu 
is ontstaan als een samenhangend geheel van bouwstenen van het arena-model geeft een behoorlijk 
adequaat overzicht van de essentiële elementen van een transactiesysteem.

5.4 De spel- en speelregels uit het 
 model verdienen nadere uitwerking

Hoewel inmiddels vrij helder is wat de elementen van het 
arena-model inhouden, lijkt het relevant om te werken 
aan een nadere precisering van die elementen, zodat dat 
kan bijdragen aan het aanscherpen van het begrip over 
transactiesystemen. Vooral de spel- en speelregels zullen in de 
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volgende fase van onderzoek extra aandacht (moeten) krijgen, maar een verdere theoretische verificatie 
en verdieping van de bouwstenen is ook van waarde.

5.5 De context van een Hybride Bank is onvoldoende in kaart gebracht

Op een klein inventariserend onderzoek na, hebben we nog niet gekeken naar de fiscale, juridische en 
institutionele context voor een Hybride Bank. We hebben een sterk vermoeden dat een goed werkende 
Hybride Bank op veel punten zal schuren met de bestaande regels en organisaties. Dat is zeker het 
geval bij het element ‘waardebepaling’ uit het arena-model, want zodra een waarde in euro’s is uit te 
drukken, komt de fiscus in actie. Waar de frictie verder zit, hebben we nog niet in kaart. Dit zal een van de 
speerpunten van de volgende fase zijn.

5.6 Het gaat niet om de bank, maar om het samen bankieren

Van NV tot eenmanszaak en van stichting tot coöperatie; een voor de hand liggend, formeel 
organisatiemodel voor een Hybride Bank is er eigenlijk niet. In een van de pilots vergeleek een 
deelnemer Hybride Bankieren met ‘hosselen’6, een informele term die staat voor regelen, ritselen, 
bij elkaar scharrelen. Die manier van kijken staat dicht bij de gedachte dat tegenwoordig niet de 
organisatie, maar het organiseren centraal staat. Voor een Hybride Bank geldt wellicht hetzelfde: een 
vast organisatiemodel is er niet, het gaat niet om de het zelfstandig naamwoord ‘bank’ maar om het 
werkwoord ‘bankieren’.

5.7 Een collectief, maatschappelijk doel is belangrijk, 
 maar niet onmisbaar

Hybride Bankieren is als concept interessant omdat het groepen mensen in staat stelt om zonder 
financiële middelen toch een economische dynamiek te realiseren. Daarbij is een collectief doel een grote 
stimulans; dat bleek zowel uit de simulatiegames als uit de input van de denktank. Maar essentieel lijkt 
het niet: een goed werkend transactiesysteem (zoals de euro) kan ook bestaan zonder collectief doel. 
Daarmee krijgt de notie inclusiviteit twee gezichten: individueel en collectief. Een nog onbeantwoorde 
vraag is wel of daar een bepaald evenwicht tussen moet bestaan.

6 Van harte aanbevolen om te lezen: www.hpdetijd.nl/2014-06-04/trendwatcher-nederlanders-hebben-in-toekomst-geen-vaste-
baan-maar-gaan-hosselen/

Dilemma’s en problemen

Het onderzoek laat de nodige dilemma’s en proble-
men zien. Zonder de pretentie uitputtend te zijn kan 
hieraan gedacht worden:
• Hoe om te gaan met niet-gemonetariseerde 

waarden door de tijd heen, over afstanden en met 
de conversie-vragen die daarbij komen kijken?

• In hoeverre en op welke manier is er behoefte aan 
een juridische structuur?

• Hoe om te gaan met het dilemma dat sommige 
waarden individueel en sommige waarden 
collectief zijn?

• Hoe om te gaan met het feit dat iedereen zich 
optimaal wil ontwikkelen, maar ook wil dat 
daar waardering voor komt? Hoe wordt dit 
gemotiveerd in of door een Hybride Bank?
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5.8 De discussie over Hybride Bankieren raakt aan fundamentele 
 economische kwesties

Uit gesprekken met de leden van de denktank, met deelnemers aan de simulatiegames en de pilots, op 
bijeenkomsten en congressen over dit onderwerp, blijkt ieder keer opnieuw dat mensen gefascineerd 
zijn door de mogelijkheid van een echt alternatief transactiesysteem naast de euro. Tegelijkertijd kunnen 
weinig mensen hier op niveau over meepraten en signaleren we een behoorlijke koudwatervrees bij veel 
gesprekspartners.
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6 Epiloog

Waarom is Hybride Bankieren nu zo ingewikkeld? Bij de aanvang van dit onderzoek hadden we geen 
idee van de omvang en complexiteit van dit onderwerp. Bij elke bevinding of constatering die we deden, 
ontstond weer een serie aan vragen, problemen of onduidelijkheden. We merkten dat er minstens drie zeer 
fundamentele kwesties zijn die bepalend zijn voor de kans op een succesvol HB-systeem: een frontale botsing 
met gevestigde belangen, het feit dat denken in geld in de haarvaten van ons economisch denken terecht is 
gekomen en het volledig ontbreken van een instrumentarium voor alternatieve transactiesystemen.

Frontale botsing
De urgentie voor een nieuw en duurzaam financieel systeem is groot, en op tal van plaatsen wordt hierover 
gesproken. Maar de doelstelling van grote banken, ministeries en betrokken toezichthouders is er uitsluitend 
op gericht om het huidige systeem in stand te houden. Uit deze hoek, waar je toch volop expertise mag 
verwachten, komen geen suggesties of ideeën voor een radicale verbouwing van het financiële systeem. 
Eén voorbeeld: pas onder enorme maatschappelijke druk wilde de top van ABN AMRO zijn bonus inleveren. 
Het denken in maatschappelijke uitdagingen of relevantie, in plaats van in aandeelhouderswaarde of 
privébelangen, is volledig wezensvreemd aan de financiële industrie. De ijsberg is in zicht, maar de innovatie 
op de financiële Titanic bestaat uit het herschikken van de tafels in de salon. Er is een ‘exponentiele’ 
nieuwkomer nodig om dit oude denken hardhandig de wereld uit te helpen. Voor het denken in en werken 
met geld zijn ontelbaar veel praktische instrumenten voorhanden, van International Financial Reporting 
Standards (IFRS)-richtlijnen tot beursindexen, van munten en bankbiljetten tot bankrekeningen en IBAN-
nummers. Voor HB bestaat nauwelijks iets. We zullen veel from scratch moeten opbouwen.

Ingeslepen gewoonte
Het denken in officieel geld als enige economische ruilmiddel is diep verankerd in de haarvaten van onze 
samenleving. Het gemak waarmee we pinbetalingen doen, bedragen overschrijven of de economische 
waarde van producten met elkaar vergelijken, heeft het denken lui gemaakt. Het is als de Amerikaanse 
toerist die er pas in Spanje achter komt dat er ook nog andere talen dan Engels bestaan en dan nog niet in 
de gaten heeft dat het kunnen inzetten van verschillende talen een verrijking is; één die dieper inzicht in 
culturen oplevert en die bijdraagt aan de veerkracht en zelfredzaamheid van de reiziger. In de economie 
spreken we alleen nog de bureaucratische taal van de officiële munt, maar we zijn vergeten dat er tal van 
andere mogelijkheden bestaan. We moeten dus hard werken aan het ontwikkelen van ons begrip van 
waarde. Pas zodra er naast omzetcijfers en het BBP ook algemeen geaccepteerde termen zijn voor het 
succes van een organisatie of van een nationale economie, zullen we economisch weer polyglot zijn.

Nieuwe onderzoek 2015/2016
Niet alles is tegelijkertijd te onderzoeken; tijd en menskracht zijn schaars. Daarom zal in de aankomende 
onderzoeksperiode het onderzoek naar HB toegespitst worden op een aantal onderwerpen.

Allereerst worden de spel- en speelregels van HB nader onderzocht. Dit wordt gedaan door met 
onderwijspartijen, in vakken zoals serious gaming of transitiemanagement, pilots op grote schaal te 
spelen met inzet van studenten. Te denken valt daarbij aan studenten uit de gezondheidszorg, van de 
kunstacademie, of van economische en bedrijfskundige opleidingen.

Verschillende afstudeerders van de Radboud Universiteit gaan zich buigen over de vijf eerder geformuleerde 
contextuele vraagstukken van HB. Daarbij zal niet in de laatste plaats gezocht worden naar zaken waar HB 
‘schuurt’ met bestaande regels of instituties om zo steeds beter zicht te krijgen op de transitie-vragen die in 
het verlengde van een HB systeem liggen.
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Nogma als een woord van dank

In al het onderzoek dat we doen zijn we bezig met experimenteren, met vallen en weer opstaan, 
ontdekken hoe het anders kan. Dit experimenteren zou niet mogelijk zijn zonder de inzet en steun van 
(junior) onderzoekers, de leden van de HB Denktank, de geïnterviewden en alle andere mensen die direct 
of indirect waardevolle informatie en inzichten hebben aangedragen. Dank daarvoor.

Onderzoek is al helemaal niet mogelijk zonder de financiële en materiële bijdrage van onze sponsors. 
Dit zijn: de ASN Bank, de Nederlandse Spoorwegen (Utrecht), de Provincie Gelderland (Arnhem), 
PGGM (Zeist), Stichting ‘Our Common Future 2.0’ (Doetinchem), Stichting Philadelphia (Amersfoort), 
de Radboud Universiteit (Nijmegen), DuurzaamNieuws (Haren), Academic Service (Den Haag) en de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, Utrecht). Bij deze willen wij onze grote dank uitspreken; 
zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest.

Tot slot
De toekomst wordt alleen maar ontdekt door hem gaandeweg prutsenderwijs met elkaar vorm te 
geven. U bent van harte welkom om daar aan mee te doen. Stuur ons gerust een e-mail met uw op- en 
aanmerkingen via officejonker@fm.ru.nl
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Appendix 1

Appendix 2

Day to day blog pilot HB nijmegen 
(Juni 2015)

Woensdag 27 mei – voor aanvang project

Beste deelnemer,

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor het experiment Hybride Bankieren!

Morgen van 16.00 tot 17.30 uur is de startbijeenkomst in de Thiemeloods (Leempstraat 34, Nijmegen).
Tijdens de bijeenkomst zullen we uitleggen wat het experiment precies inhoudt en hoe de software 
werkt. Vanaf dan kun je zelf aan de slag!
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Als je met de auto komt, kun je het beste bij het station Nijmegen CS parkeren in de nieuwe 
parkeergarage. Vanaf daar loop je in tien minuten naar de Thiemeloods. Fijn als je er op tijd bent, zodat 
we om 16.00 uur stipt kunnen beginnen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust even contact met ons op.
We hebben er veel zin in, tot morgen!

Met vriendelijke groet, namens team Hybride Bankieren,
Moniek van Daal
Tel: 06 430 88 530

Dag 1 – donderdag 28 mei – start 16.00 Uur

Dag 2 – vrijdag 29 mei

Beste Deelnemer,
Leuk dat je gisteren bij de aftrap van het experiment rondom Hybride Bankieren was! We hopen dat je het 
een interessante bijeenkomst vond, Vanaf dit moment loopt het experiment offcieel: de arena is geopend 
en het Hybride Bankieren is begonnen! In de komende week kun je met behulp van de andere deelnemers 
aan je bedrijf werken en zo samen waarde creëren zonder dat er geld aan te pas komt. Zoals je kunt zien, 
kun je sinds gisteravond al zakelijk kledingadvies, een soepXperience, een theatersportworkshop, een 
brainstorm haircut en nog verschillende andere diensten en dingen ruilen!
Je begint met het experiment door eerst je profiel zo volledig mogelijk in te vullen. Wat zijn jouw 
competenties? Vervolgens begin je bij ‘ik bied aan: wat is de propositie van jouw bedrijf, wat heb je aan 
te bieden? Wat kopen mensen precies bij jou? Dit vul je in bij ‘ik bied aan’. Vervolgens ga je naar ‘ik zoek’: 
waar ben je minder goed in? Waar zou je graag hulp bij willen? Waar kom je zelf misschien niet aan toe, 
maar zou je graag een keer gedaan willen hebben? Dit vul je in bij ‘ik zoek’.

Als je alles hebt ingevuld kun je natuurlijk ook lekker gaan rondneuzen. Wie doet er allemaal mee en 
welke competenties hebben zij? Misschien zie je een mogelijkheid voor samenwerking en stuur je iemand 
direct een bericht. Vergeet niet bij ‘ik zoek’ en ‘ik bied aan’ de @ knop te gebruiken als je reageert op 
iemand. Stel dat iemand bij Moniek van Daal communicatieadvies zou willen, stuur dan @moniekvandaal 
bij de reactie. 
Deal? Meld deze dan direct aan via het deal-formulier. Via de pagina ervaringen kun je kwijt hoe de deals 
zijn verlopen en wat je ervan vond. 
Tenslotte willen we je erop wijzen dat je een mail van je groep hebt gekregen en deze bij de pagina 
‘groepdoel’ dient te bevestigen. 

Heel veel succes en plezier, bel ons gerust mocht je ergens niet uitkomen: moniekvandaal@gmail.com of 
06 430 88 530. Je hoort snel weer van ons.
Jos, Chriss, Tim en Moniek

Ps: de handleiding van gisteren vind je op de pagina ‘handleiding’ terug.
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Dag 3 – zaterdag 31 mei

Hallo allemaal,

Dag 3 alweer van het experiment Hybride Bankieren voor ZZP’ers in Nijmegen! Super leuk om te zien dat 
het nu echt begint te lopen, de ‘ik zoek’ & ‘ik bied aan’ pagina’s beginnen steeds beter gevuld te raken en 
de eerste deals zijn al gesloten, YES!

Heb je zelf al een kijkje genomen? Je kan namelijk al van allerlei leuke diensten gebruik maken! Een kleine 
greep uit de huidige aanbiedingen:
● Een theatersportworkshop
● Zakelijk kleding advies
● Een werkplek voor 8 uur in de Thiemeloods
● Een knipbeurt & denksessie ineen
● Een elektrische heggenschaar die je mag lenen
● Fietskoerierdiensten voor pakketjes
● Een coachings-traject van een maand
● Pianoles voor beginners

Bij ‘ik zoek’ zoeken mensen op dit moment:
● Een fiets
● Advies bij het uitwerken van Freelance plannen
● Social media advies
● Mensen uit Lent die samen een Speel-o-Theek willen opzetten
● Een toegangsbewijs voor het eindevenement Hybride Bankieren in Amsterdam
● Helpende handen bij de International Fair Food Fair in Nijmegen

Door op de site in te loggen kun je bij de verschillende aanbiedingen bekijken en er direct op reageren. 
Zie je een leuke dienst, maar lukt het je niet om volgende week tijd te maken voor een afspraak? Geen 
probleem! Je mag het natuurlijk ook later plannen. Voor ons is belangrijk dat je wel deze week het 
dealformulier invult, zodat wij weten dat je een deal hebt gesloten.

Nog een paar software zaken:
● Voor het groepsgedeelte zijn er wat opstartproblemen. Deze proberen we nu op te lossen, we 

houden je hiervan op de hoogte.
● Het kan zijn dat de emails die je vanuit het systeem krijgt, in je spam terecht komen. Dit is lastig te 

verhelpen, dus is het handig om deze week ook af en toe je spam te checken.
● Heb je vragen of kom je ergens niet uit? Post ze op het forum dan reageren we daar zo snel 

mogelijk op. Voor dringende vragen mag je ook altijd naar Moniek bellen op 06 430 88 530 (en dat 
mag ook in het weekend en ’s avonds :-))

Fijn weekend!

namens ons allemaal van team Hybride Bankieren,
Moniek van Daal
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Dag 4 – zondag 31 mei

Dag 5 – maandag 1 juni

Goedemorgen allemaal!

Dag 5 alweer van het experiment Hybride Bankieren voor ZZP’ers. Met nog drie dagen te gaan sturen we 
jullie graag een update over onze eerste bevindingen. 

Liever zelf direct zien hoe het er aan toe gaat op de site? Via deze link log je in: http://tinyurl.com/qdgshec

Update
Op dit moment worden er 27 zaken via ‘ik bied’ aangeboden. Hiervan zijn er 7 materialen en 20 talenten in 
uren. De aanbiedingen variëren van een dansvloer tot pianoles, van een dagvoorzitter tot aan ondersteuning 
bij een ruimtelijk vraagstuk. Er zijn aanbiedingen voor groepen zoals een SoepXperience of bijzondere koffie 
van een barista. Er zijn zakelijke diensten zoals concept-ontwikkeling of een training presentaties geven en er 
zijn meer vrije tijd gerelateerde mogelijkheden zoals hulp bij breien en haken. Heel leuk om te zien hoeveel 
verschillende talenten en bezittingen er in zo’n groep zitten!

Bij ‘ik zoek’ vind je onder andere een nieuwe plant voor op kantoor en een professionele website voor 
kunstdocumentatie. 

Ondertussen wordt er ook al flink onderhandeld! Zo is het ontwerpen van een logo geruild tegen het 
krijgen van pianoles, en ik ga zelf communicatieadvies geven in ruil voor 1/3 NS punt en een lekkere 
zelfgemaakte lunch. Er zijn ook allerlei deals in de maak waarbij bijvoorbeeld een haarknipbeurs en 
brainstorm wordt geruild tegen een aantal uur flexwerken in de Thiemeloods, of waarbij er coaching 
wordt geruild tegen kledingadvies. We zijn heel benieuwd hoe deze verschillende deals dadelijk definitief 
gaan uitpakken en wat de dealmakers uiteindelijk van hun deal vonden!

Let op: probeer jouw aanbieding zo concreet & smart mogelijk te formuleren zodat het zo duidelijk 
mogelijk is voor anderen wat je biedt. Geef bijvoorbeeld het aantal uren aan dat je iets aanbiedt. 
Eventueel kun je ook al direct aangeven wat je graag in ruil zou willen voor jouw dienst of ding.

Groepsdoel
Na wat opstartproblemen werkt het onderdeel ‘groepsdoel’ nu naar behoren. In je groep kun je samen 
overleggen over het groepsdoel dat jullie afgelopen donderdag hebben bedacht. Graag zouden we a.s. 
donderdag van jullie horen wat jullie plan is om met jullie kennis en kunde samen een maatschappelijk 
doel te bereiken. Ideeën die we al voorbij hebben zien komen zijn het organiseren van een diner voor 
ouderen rondom lokaal eten en het opzetten van een hybride ‘werk’ bank voor kunstenaars. Kom je er 
niet goed uit? Laat het ons even weten, dan helpen we mee!

Gratis naar seminar Hybride Bankieren op 18 juni in Amsterdam
Zoals tijdens de startbijeenkomst afgelopen donderdag al even vermeld, organiseren we op 18 juni in 
de ABN Amro bank in Amsterdam het seminar Hybride Bankieren. Als deelnemer van onze pilot kun je 
hier gratis bij zijn! Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een tweet te plaatsen over dit evenement + 
onderdeel te zijn van minimaal 1 deal . Aanmelden voor het evenement kan via officejonker@fm.ru.nl 

Profiteer nu van alle kennis en kunde die je tot je beschikking hebt via de andere deelnemers en geef jouw bedrijf een 
boost door hybride te bankieren! Veel succes! 
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Vriendelijke groet namens team Hybride Bankieren,
Moniek van Daal

Ps: Op Facebook zagen we dit weekend deze twee 
leuke eerste reacties voorbij komen :-)

Dag 6 – dinsdag 2 juni

Hi allemaal,

Graag praat ik jullie even bij over ons experiment 
rondom Hybride Bankieren voor ZZP’ers.

Update
Zoals jullie zien breiden de ‘ik zoek’ & ‘ik bied aan’ 
pagina’s steeds verder uit. Bijzonder hoeveel 
talenten je al snel samen hebt! Het echte handelen 
begint nu ook los te komen: het aantal deals neemt 
nu snel toe en de eerste afspraken vinden vandaag al 
plaats! Ook zijn er nu 10 mini-interviews afgenomen 
met de deelnemers. Aanstaande donderdag 
bespreken we alle bevindingen uiteraard uitgebreid 
met elkaar. De periode lijkt wat kort te zijn, maar het 
enthousiasme is groot en zijn allerlei interessante 
nieuwe verbindingen aan het ontstaan.

1/3 NS kaart EXTRA!
Graag willen we nog een extra motivator erin 
gooien. Iedereen die vandaag voor 20.00 uur een 
deal aanmeldt via de site, ontvangt van ons 1/3 
NS kaart extra. Bij aanvang van het experiment heeft iedereen er 1 ontvangen. Als je drie van deze 1/3 
kaarten bij elkaar verzamelt, ontvang je donderdag van ons een NS kaart waarmee je een dag gratis kan 
reizen. Het is voldoende als één iemand de deal aanmeldt, uiteraard krijg je wel beiden de 1/3 kaart.

Afsluitende bijeenkomst
Donderdag 4 juni om 16.00 uur is de afsluitende bijeenkomst met borrel; leuk als je erbij bent! We starten 
met een korte presentatie van Chriss over onze bevindingen deze week. Daarna bespreken we samen 
wat de ervaringen zijn, wat goed liep en wat minder en hoe je het systeem verder zou kunnen inzetten in 
de toekomst. We sluiten af met een lekker drankje en hapje op het terras van de Thiemeloods. Mocht je er 
onverhoopt niet bij kunnen zijn, dan hoor ik het graag even ivm de reserveringen.

Het experiment loopt vanaf nu nog 2 dagen. Zo’n 48 uur dus om zoveel mogelijk interessante deals te 
sluiten met de andere deelnemers. Wacht niet te lang en maak zoveel mogelijk gebruik van alle kennis en 
kunde die er bij de deelnemers is. Daar opstaan weer nieuwe kansen en ideeën uit!
Succes!

Vriendelijke groet,

Namens team Hybride Bankieren,
Moniek
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Dag 7 – woensdag 3 juni

Goedemorgen allemaal,

Update
Met nog 1 dag te gaan worden er bij ‘ik zoek’ 20 verschillende items gezocht. Van een nieuwe website, tot 
een tweedehands telefoon en van ondersteuning bij een evenement tot zoekmachineoptimalisatie. Er worden 
daarnaast 38 aanbiedingen gedaan. Zo kan je een infographic laten ontwerpen en worden kookkunsten 
aangeboden. Je kunt je Frans ophalen of een dansvloer lenen. Er zijn tot nu toe 16 deals gesloten. Zelf heb ik 
gisteren mijn eerste deal uitgevoerd. Lees hieronder hoe dat ging!

Ik heb een deal!
Belangrijk om nog 1x te vermelden: een deal is alleen geldig als deze is aangemeld via de pagina 
‘aanmelden deal’ in het linkermenu en het formulier daar is doorlopen en verstuurd. Heb je dit nog niet 
gedaan? Fijn als je het dan alsnog even wil doen voor uiterlijk donderdagmiddag.

Evenement 18 juni
Heb jij minimaal 1 deal gesloten en een tweet geplaatst over het seminar Hybride Bankieren op 18 juni in 
Amsterdam? Dan krijg je van ons een gratis kaartje voor dit event! Meld je hiervoor aan via office.jonker@
fm.ru.nl 

Nog 24 uur te gaan!
Het experiment sluit morgen om 15.00 uur, dus we hebben nog een dikke 24 uur op de klok. Scrol dus nog 
een keer heel goed alle zoekopdrachten en aanbiedingen door en kijk wat voor jou nog interessant zou 
kunnen zijn voordat het te laat is!

We zien elkaar morgen om 16.00 uur bij de Thiemeloods!
Moniek namens team Hybride Bankieren

Dag 8 – donderdag 4 juni

Goedemorgen allemaal,

Vandaag is de laatste dag van het 
experiment: de allerlaatste deals worden as 
we speak gesloten en 1/3 NS punten wisselen 
nog snel van eigenaar!

Vanmiddag om 16.00 uur zien we elkaar bij 
de Thiemeloods om te bespreken hoe deze 
week is verlopen. Wat ging er goed en wat 
moet een volgende keer anders? Maar ook hoeveel deals zijn er gesloten en wat heb je er aan gehad? 
Daarna is er buiten op het terras een lekker hapje en drankje voor iedereen die mee heeft gedaan.

Op dit moment hebben groep 1 en groep 3 de meeste deals gesloten (allebei 300 punten). De groep met 
de meeste punten wint een workshop Nieuwe Business modellen van Chriss & Jos. Sluit dus nog snel een 
deal als je zeker wil zijn dat jouw groep gaat winnen!
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Veel succes nog met de laatste loodjes en tot vanmiddag!

Namens team Hybride Bankieren,
Moniek

Dag 9 – donderdag 4 juni

Beste allemaal,

Hierbij de (voorlopig) allerlaatste update over het experiment Hybride Bankieren voor ZZP’ers.

Gisteren om 15.00 uur is het experiment Hybride Bankieren voor ZZP’ers officieel afgesloten. In totaal 
deden er 37 mensen mee aan de pilot en zijn er gedurende de week 23 deals tot stand gekomen. Er werden 
vooral talenten aangeboden en gebruiksvoorwerpen gezocht. Louis de Mast verzamelde de meeste NS 
kaarten en Marisha Maas sloot de meeste deals. Groep 1 en groep 3 hadden in totaal de meeste punten, 
waardoor zij beide mogen deelnemen aan de workshop over nieuwe business modellen die door Chriss 
en Jos verzorgd zal gaan worden.

Uit de gesprekken met elkaar kwamen allerlei verschillende ervaringen. Een week bleek behoorlijk kort 
om echt goed met elkaar te kunnen onderhandelen. Het heeft even aanloop nodig merkten we en na het 
weekend kwam het pas eigenlijk goed op gang. Mensen vonden het leuk om op zo’n andere manier naar 
hun product of dienst te kijken en werden soms behoorlijk creatief in hun aanbod om toch een bepaalde 
dienst te kunnen bemachtigen! Zakelijk en privé gaan meer door elkaar lopen als je geld ertussen uit haalt 
en vertrouwen is ook een belangrijk onderdeel; wat krijg ik terug voor mijn dienst en leen ik bijvoorbeeld 
mijn auto uit aan iemand die ik niet zo goed ken?

Via deze weg willen we jullie tenslotte nogmaals van harte bedanken voor deelname aan het project. 
Met alle resultaten die hieruit zijn gekomen kunnen we weer verder werken aan het Hybride Bankieren 
model en doen we weer een stapje dichter bij het opzetten van een dergelijk sociaal banksysteem. We 
houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groet en hopelijk tot de 18e!

Namens team Hybride Bankieren,
Jan Jonker, Jos Reinhoudt, Chriss van Pull, Tim von der Fuhr en Moniek van Daal
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Appendix 3

Waarnemen van transitie

De redeneerlijn achter de WEconomy, Nieuwe Business Modellen en Hybride Bankieren
We bevinden ons midden in een verandering van tijdperk. Leven in tijden van transitie. De maatschappij 
verandert. Bezuinigingen, wet- en regelgeving en complexe ontwikkelingen in de maatschappij dwingen 
om fundamenteel na te denken over hoe een economie van morgen er uit kan zien. Afscheid nemen van 
die van vandaag is onontkoombaar. Veel bestaande samenwerkingsverbanden moeten op de schop. 
Dat vraagt om het verlaten van de organisatorische comfort-zone. Kern is met elkaar een expeditie 
aan te gaan naar nieuw en anders. Wat ook de uitkomst is, terug naar gisteren en ‘business as usual’ 
is geen optie. Echt fundamenteel zaken anders aanpakken, betekent anders organiseren. Betekent 
bewust zoeken naar andere ‘ongewone’ verbindingen, betekent samenwerken in (tijdelijke) allianties 
en netwerken. Duizenden nieuwe keukentafelbedrijven en zelforganisatie-vormen in vrijwel elk 
maatschappelijk domein maken dat zichtbaar. Als een sociale zwerm wordt gezocht naar ‘anders samen’; 
naar een ander evenwicht. We gaan meer en meer werken met waarden. Nieuwe transactiemiddelen 
zoals tijd, punten of energie doen daarmee voorzichtig hun intrede. Dat heeft als consequentie dat ‘poen’ 
niet altijd meer alleen uit geld bestaat, maar dat het van waarde is om uit te gaan van meerdere waarden.

In deze verassende en vaak ook verwarrende kluwen aan ontwikkelingen worden drie trends zichtbaar. 
De eerste is dat de economie fundamenteel aan het veranderen is. We noemen die verandering de 
‘WEconomy’. Het tweede is dat de grondslag waarop we met elkaar de economie inrichten aan revisie 
toe is. We noemen dat de revisie van de logica van waardecreatie. Dat leidt tot een nieuwe generatie 
business modellen die met elkaar verbonden worden tot economische HUBs. Een derde en laatste stap 
is dat we met elkaar moeten kijken naar de rol van geld – of meer in het bijzonder – de rol van waarden. 
We noemen dat Hybride Bankieren. Het in elkaar grijpen van deze ontwikkelingen brengt onvermijdelijk 
en onverbiddelijk transitie met zich mee. Dat betekent dat we de dingen die we deden zoals we ze deden, 
fundamenteel anders moeten gaan doen. Het kan niet anders. Daar is geen Masterplan voor. Alleen 
werkenderweg zijn er antwoorden te bedenken op de lastige opgave die transities met zich meebrengen.

WEconomy
Terwijl het milieu ‘uit’ is, de wereld complexer en sneller wordt en het soms wel lijkt alsof duurzaamheid 
er niet toe doet, is niets minder het geval. We leven in spannende, roerige, maar ook lastige tijden. 
Onbewust en rommelig beleven we het veranderen van een tijdperk – en botsen dagelijks op 
het bestaande. Dat gaat met soms opstaan en veel vallen, met proberen en ontdekken gepaard. 
Prutsenderweg worden zo voorzichtig de contouren van een andere economie zichtbaar. We noemen 
deze de WEconomy, de economie van anders, van ‘wij samen’. Een economie die veelbelovende sociale 
en technologische mogelijkheden laat zien, die elkaar vaak nog moeten ontmoeten en in elkaar groeien. 
Ook al gaan we voorzichtig die kant op, er moet nog heel veel ontdekt en veranderd worden voor we 
zover zijn. Het woord ‘gemakkelijk’ kunnen we daarom beter voorlopig uit het woordenboek schrappen.

Nieuwe Business Modellen
Een andere economie in wording vraagt om het overdenken van de basis van onze economie. Dat zijn 
transactie- of business modellen. De kern van een business model is om de structuur van waardecreatie 
te laten zien. In ons huidige, gewone doen en laten (naar de bakker gaan, boodschappen doen of een 
huis kopen) is alles gebaseerd op een centraal – vaak impliciet – model dat gebaseerd is op één centrale 
waarde: geld. De organisatie van transacties is zo ingericht dat eigenaarschap (bezit) daarvan het 
meeste profiteert. Duurzaamheid doet er in dat model niet toe. Als onze economie aan het veranderen 
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is en duurzaamheid daar een volwassen plaats in krijgt, is het relevant ons dominante transactiemodel 
kritisch te bekijken en na te gaan of en in hoeverre daar een alternatief voor ontwikkeld kan worden. 
De logica van waardecreatie moet dus aan een kritische inspectie onderworpen worden. Dat vraagt 
om principes voor waardecreatie die duurzaamheid mogelijk maken. Die principes zijn meervoudige, 
collectieve en gedeelde waardecreatie. Samen vormen ze een kompas.

Hybride Bankieren
Als derde en laatste stap in deze veranderingen is het relevant om te kijken naar de transactiemiddelen die 
wij gebruiken. Het is zorgelijk dat we in een achterliggende periode van ongeveer vijftig jaar dat wat van 
waarde is, hebben teruggebracht tot één maatstaf en één meeteenheid, geld genaamd. Na bijna tien jaar 
crises lijkt deze dagelijks uiterst kwetsbaar. Een beetje asset-manager kan in z’n achteruit melden dat 
we aan risicospreiding moeten doen. Tijd dus om onze transactiemiddelen te verbreden. Niet door meer 
geld te ‘maken’, maar door meer waarden in onze transacties toe te laten. Dat kan door complementair 
geld (b.v. de Makkie, Bataaf of Luctor) te bedenken, maar dat heeft ook zo z’n beperkingen. Nog 
iets ‘breder’ denken maakt de weg vrij om naast geld te werken met punten, afval of energie. Echt 
daarmee werken stelt ons voor een lastige opgave. Bij een beetje bank is het echt onmogelijk om een 
energiespaarbankboekje te openen. Zo’n scala aan waarden vraagt wel om een andere inrichting van 
onze geldsystemen. Werk aan de winkel dus.

Transitie
Transitie is de dingen fundamenteel anders gaan doen. Een ander systeem ontwerpen om de 
(maatschappelijke en organisatorische) functies die we als mensen, als maatschappij en als bedrijven/
organisaties willen hebben, te realiseren, maar dan op een nieuwe manier. Dus kan je ook de 
energievoorziening opzetten op basis van zelf-maak stroom. Heb je supermarkten nodig, of kan je met 
eet-cooperaties toe, of wat is de rol van de gezondheidszorg naast de opkomst van de burgergedreven 
zorgcoöperaties? Lastige vragen waar niet een vooraf bedacht antwoord op te geven is. Antwoorden 
kunnen alleen maar denkender- en werkenderweg tot stand komen.

Juist dat is de kern van 
een transitie. De drie 
bouwstenen WEconomy, 
Nieuwe Business Modellen 
en Hybride Bankieren 
vormen samen het 
fundament om transitie 
mogelijk te maken. Zover 
is het nog niet. Maar de 
honderden initiatieven in 
de maatschappij –waarin 
mensen overduidelijk 
zoeken naar ‘anders’ om 
zo bij te dragen aan een 
transitie – verdienen 
het om conceptueel en 
instrumenteel ondersteund 
te worden. De nieuwe 
economie, dat zijn wij 
immers!

Cartoon gebruikt met vriendelijke toestemming van www.jongensvandetekeningen.nl
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De koek is nooit op
Omdat we worden wat we willen, kunnen we delen wat we denken
Omdat we leren wat we maken, kunnen we geloven wat we weten
Omdat we maken wat niet bestond, kunnen we worden wie we zijn

Als we geluk hebben met onze handen, weven we ons werk
Als we geluk hebben met onze harten, leven we van ons werk
Als we geluk hebben met onze handen, geven we handen

Omdat alles van klei, van hout, van glas, van edelsteen en graan is
Omdat bijna alles van bijna alles gemaakt is, zijn we makers
Omdat vorm onze wereld vormt, geven we samen werk vorm

Anne Vegter

Dichter des Vaderlands
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