 De kwaliteiten gebruiken die we in ons hebben en activiteiten doen die we graag doen (ons
hart of onze innerlijke vonk volgen).
 Ons bewust worden van de handelingen en activiteiten waarin we goed en niet goed zijn.
 Aanvaarden waarin we goed en niet goed zijn.
 Niet de beste willen zijn, wel het gewoon goed willen doen.
 Doorheen de dag en bij dagdromen bewust stilstaan bij wat onze aandacht trekt en ons op
die dingen richten.
 Ons bewust worden van onze gewoontehandelingen en daarbij onderscheid maken tussen
de gewoontes waarin we ons niet goed voelen en waarin we ons wel goed voelen. Daarbij
onszelf bevrijden van de gewoontes waarin we ons niet goed voelen of anders willen doen,
en de gewoontehandelingen waarbij we ons goed voelen bewust in ons leven integreren
zodat het geen gewoontehandeling meer is, maar als een deel van onszelf aanvoelt.
 De aandacht richten op alles wat we in ons leven al ontmoet hebben aan schoonheid en op
het goede dat we in ons leven al hebben mogen ontvangen van medemensen.
 ’s Morgens bij het opstaan, enkele minuten dankbaarheid doorvoelen voor de dingen die
ons een goed gevoel geven en voor de daden waarin we de vorige dag gelukt zijn.
 Eens noteren naar wie we een bedankingskaart gestuurd hebben of zouden kunnen sturen
omdat ze iets gegeven, bijgebracht of geholpen hebben.
 Onze eigen gevoelens en behoeften aanvaarden. Alle gevoelens en behoeften mogen er zijn
(zie Vredevol communiceren en conflicten hanteren).
 In onze relaties met anderen, de fundamenten van een Vredevolle communicatie en conflicthantering toepassen.
 Luistervaardigheid en luisterbereidheid ontwikkelen.
 Een gezond eet- en leefpatroon ontwikkelen. Eet met nadruk op gezond. Dan komt een beter
gewicht vanzelf. Uit het ‘oude’ eetpatroon treden vergt soms en zoektocht naar een nieuw
bevredigend eetpatroon, maar heeft bij een aantal mensen uiteindelijk geleid tot een
verhoogd gevoel van eigenwaarde.

Stijging van het geluksgehalte.
Meer blije en vreugdevolle momenten.
Langere periodes van teVredenheidsgevoel.
Meer zelfvertrouwen.
Meer energie.
Verlost raken van gewoontes waarbij we ons eigenlijk niet zo goed voelden.
Bewuster zijn van waarmee we bezig zijn.
Bewuster keuzes kunnen maken.
Een gelukzalig gevoel het niet meer nodig te hebben anderen te overtreffen om
zichzelf als een waardevolle mens te voelen.
Meer vertrouwen in de anderen.
Meer vertrouwen dat er, ondanks alle negatieve nieuwsberichten, ook goedheid op
de wereld is.
Meer gevoel van eigenwaarde.
Beseffen dat alle gevoelens en behoeften er mogen zijn, werkt bevrijdend.
Bewuster omgaan met onze gevoelens en behoeften.
Beter kunnen uitdrukken wat onze gevoelens en behoeften zijn.
Sterker voor ons eigen kunnen opkomen, zonder de andere in de mindere positie te
zetten.

Bronnen
Vanuit onze noden en behoeften. Vaak komen onze eigen noden en behoeften in conflict met de
noden en behoeften van anderen.
Vanuit onze waardebeoordeling. Ons denkpatroon heeft zich zo ontwikkeld dat aan onze uiterlijke
kenmerken (geslacht, leeftijd, klasse, taal, seksuele geaardheid, uiterlijk, intelligentie, vaardigheden, karakter,…) en onze innerlijke kenmerken (standpunten, keuzes, gevoelens en behoeften,
waarden, overtuigingen, gevoeligheden, gewoontes,…) gradueel waarden worden toegekend. Als
de andere niet aan de eigen vooropgestelde waarden voldoet hebben we de neiging de andere uit
te sluiten of te betwisten en ontstaat er vijandschap.
Vanuit de interpretatie. Er wordt een onwerkelijk beeld gevormd van de situatie, van de handeling
of uitspraak van de ander, waardoor gereageerd wordt op een manier die voor de ander niet te
vatten is, gezien de werkelijkheid anders is dan het gevormde beeld, en waaruit conflicten
optreden.
Vanuit een biologisch instinct voor zelfbehoud. Ieder mens heeft een overlevingsenergie, waardoor zo vaak gestreden wordt in een poging in de noden, behoeften en waardeoordelen te worden
voldaan.

Mechanismen
De escalatie : de belaagde wreekt zich op zijn opponent.
De kettingreactie : de belaagde wreekt zich op derden omdat hij/zij zich niet kan, wil of durft te
uiten naar de opponent.
De opkropping : de belaagde pijnigt zichzelf of wordt ziek, omdat hij zich niet kan, wil of durft te
uiten naar de opponent en hij/zij geen derden wilt pijnigen.
Kortom, zonder een bewuste conflicthantering zoekt de energie afkomstig uit boosheid en
frustratie steeds een vernietigende uitweg.

Vormen
Fysiek geweld. Slaan, vuistslag, schoppen, gevecht, gebruik van materiële middelen als messen,
geweer, bommen.
Materieel geweld. (Afnemen of breken van goederen).
Een lichaamshouding of mimiek aannemen die zich stelt.
Ostentatief handelen.
Bruuske gebaren.
Negeren.
Een hoger oplopende intonatie.
Ongevraagd of ongedelegeerd taken overnemen.
Geven van geschenken om bij de ander in de gunst te komen.
De ander controleren.
Stellingen luidop verkondigen (zo is het en niet anders).
Positief of negatief argumenteren om zijn/haar gelijk te bewijzen.
Vernietigend argumenteren (schelden).
Eisen stellen (zo moet het en niet anders).
Klagen en jammeren om bevestigd te worden in zijn/haar argumentatie.

Kern van een Vredevolle communicatie en conflicthantering is dat we zo met onze gevoelens en behoeften
omgaan dat we de andere niet in een mindere positie
zetten, maar zo handelen dat we in Evenwaardigheid
met de andere omgaan. Om in Evenwaardigheid met
elkaar om te gaan hebben we er alle belang bij onderscheid te maken tussen punt 1 en punt 2.
Soms kunnen we niet vooraf weten of door een handeling of uitspraak de andere zich in de mindere positie
zal voelen. In alle sereniteit en openheid luisteren naar
de gevoelens en behoeften van de andere kan dan een
eerste stap zijn naar herstel.

De relaties blijven in harmonie bestaan.
Zodra de ene merkt dat de andere bereid is tot het in alle sereniteit en openheid de boodschap te
beluisteren, tot het zoeken van een oplossing in Evenwaardigheid, of tot herstel, komt er
ontspanning en de wil tot samenwerking.
Mensen in de relaties genieten van elkaars aanwezigheid en van wat ze samen doen als gehuwden,
samenwonenden, vrienden, collega’s, samenwerkingsverbanden,…..
De woon- en werksfeer is kwalitatiever.
Personen in de relatie kunnen gemakkelijker elkaar aanvullen.
In onze luister- en herstelbereidheid en in de processen naar oplossingen in Evenwaardigheid leren
we de ander beter kennen.
Het onderlinge vertrouwen groeit.
In bedrijven bezorgen de relaties in Evenwaardigheid een beter imago en kwalitatievere productie.
Het gehalte aan geluk stijgt.
Hoe meer de partijen naar elkaars gevoelens en behoeften luisteren, hoe ontspannender en
inschikkelijker de sfeer wordt ten opzichte van elkaar.
Beide partijen in het conflict hebben het gevoel hun doel bereikt te hebben, zonder de andere in
de mindere positie geplaatst te hebben en kunnen daarbij tevens tevreden zijn om de
tevredenheid bij de andere.
Als mensen om één of andere reden samen in Evenwaardigheid, een relatie (huwelijk, samenwonen, vriendschap, werk, samenwerking) beëindigen, verloopt dit proces harmonischer, en
transformeert verdriet sneller naar dankbaarheid om wat er geweest is.

Werking
1. Er wordt een voorstel gelanceerd.
2. Er is of er wordt een kring gevormd met de personen die zich betrokken voelen rond het
voorstel.
3. Als we geen bezwaren hebben zeggen we ‘ik heb geen bezwaar tegen het voorstel’, en geven
we consent aan het voorstel.
4. Als we bezwaren hebben zeggen we ‘ik heb bezwaar tegen het voorstel’, weigeren we aan het
voorstel consent te geven en delen we mee waarom we bezwaren hebben.
5. Het oorspronkelijk voorstel wordt herwerkt tot er geen enkel bezwaar meer is.

Fundamenten
De beslissingsmacht ligt niet bij een minderheid zoals in dictatoriale landen. De beslissingsmacht
ligt ook niet langer bij een meerderheid van stemmen tegenover een minderheid die dan van
ontevreden tot gefrustreerd achterblijft. Het is ook geen besluitvorming bij consensus, waarbij
concessies afgedwongen worden om tot een gelijkluidende stemming te komen.
!!!! Er wordt pas een besluit genomen als er geen enkel duidelijk gemotiveerd bezwaar meer is,
van welke betrokkene dan ook, als iedereen in de kring consent geeft. M.a.w. als ieder volstrekt
tevreden is over het (herwerkte) voorstel !!!!
Ideeën worden niet als eisen geformuleerd. Ideeën worden als voorstellen geformuleerd.
Iedereen geeft het recht bezwaren te hebben tegen een voorstel.
We erkennen evenveel het belang van de ander, als ons eigen belang.
De bezwaren worden geuit volgens de fundamenten van de Vredevolle communicatie en
conflicthantering.

Ieder die zich betrokkene voelt, heeft werkelijke inspraak. Niemand wordt uitgesloten.
Er zijn alleen winnaars, teVredenen. Er zijn geen verliezers.
Het is conflictvermijdend. De voortdurende machtsstrijd tussen meerderheid en minderheid en
manipulatie om de meerderheid te halen, vervalt. Ideologische tegenstellingen worden op een
harmonische manier overbrugd.
Door de actieve deelname aan het besluitvormingsproces, ontstaat er meer ruimte voor
creativiteit of komt er verborgen inspiratie naar boven, wat de kwaliteit van het leven binnen de
gemeenschap, en van de resultaten ten goede komt.
Omdat er telkens een voor het individu aanvaardbaar besluit wordt genomen, vindt hij/zij ook
genoegdoening in de teVredenheid van de ander. Niets weerhoudt er ons nog van in de volle
genoegdoening van de anderen te delen. Dit verbindt mensen met elkaar en doet met meer plezier
en vertrouwen samenwerken.
Als het gemeenschappelijk genomen besluit slecht uitvalt, treft niemand verwijt. Want het besluit
werd zonder dwang unaniem genomen. Iedereen draagt dus verantwoordelijkheid in het besluit
van allen. Omdat niemand wat verweten wordt, moedigt het mensen aan om openhartig hun
standpunten naar voor te brengen.
Deze besluitvorming is ook geschikt om grote groepen tot een besluit te laten komen. De grote
groep wordt dan in groepen van 25 mensen onderverdeeld. Nadat ieder van deze groepen tot een
besluit gekomen zijn, gaan 2 vertegenwoordigers van elke groep naar een 2de niveau waar de
resultaten van zo’n 12 groepen op dezelfde wijze besproken worden. Zijn er meer dan 12 groepen
op het 2de niveau, dan wordt het proces zoveel malen als nodig herhaald. Pieter Kooistra beschrijft
in “Het ideale eigenbelang : een extra UNO-Marshallplan voor alle mensen” hoe de gehele
wereldbevolking bij de besluitvorming kan betrokken worden.

Stap 1 : de bewoners worden op de hoogte gebracht van de lopende dossiers en van de jongste
voorstellen uit de gemeenteraad. Deze overdracht kan gebeuren via een nieuw gratis huis-aanhuis maandblad met bijvoorbeeld de naam “Inspraak” en via de site van de gemeente.
Stap 2 : de bewoners mogen hun bezwaren en hun eigen voorstellen indienen vanuit een gezond*
eigenbelang, vanuit de eigen kunde en inzicht, en vanuit praktische, esthetische, financiële en
milieuvriendelijke overwegingen. Ook mogen ze nieuwe voorstellen of bezwaren indienen tegen
bestaande toestanden. Alles wordt gepubliceerd in het volgend nummer van “Inspraak”.
Stap 3 : Alle oud en nieuw betrokkenen bij een dossier of afgevaardigden van belangengroepen
worden uitgenodigd deel te nemen in sociocratische kringen. Daar wordt oplossingzoekend tewerk
gegaan tot er geen enkel bezwaar meer is en een besluit kan genomen worden.
Stap 4 : Het besluit wordt gepubliceerd in “Inspraak”, om er zeker van te zijn dat er geen enkele
inwoner of verkozen mandataris/gevolmachtigde nog bezwaar heeft en om iedereen te
informeren.
Stap 5 : De gemeenteraad stemt het besluit unaniem. Het College van Burgemeester- en
Schepenen/Wethouders voert de besluiten uit en zorgt voor de naleving ervan, samen met de
ambtenaren die eveneens volgens de sociocratische besluitvorming functioneren wat de
werkzaamheden en de interne beslissingen betreft.
Met gezond eigenbelang wordt bedoeld : Voor ieder (het iederwint principe) en tegen niemand.
Er kan geen bezwaar ingediend worden tegen een voorstel van een buurman/vrouw, omdat er een
conflict met die man of vrouw omtrent een ander onderwerp of omdat de indiener behoort tot
een leefgemeenschap waartegen een afkeer is. Niet de aard of de afkomst van de mens mag
bepalend zijn, alleen het werkelijke belang van het individu vanuit praktisch, esthetisch, financieel,
of milieuvriendelijk oogpunt.

Wisselende persoonlijke contacten via de verschillende sociocratische kringen.
Werkt aanmoedigend voor het inbrengen van know-how die nu door ontmoediging
verborgen blijft.
Verminderen en verdwijnen van partijpolitieke of interpersoonlijke politieke vetes.
Wisselende persoonlijke contacten tussen autochtonen mensen van een andere
afkomst, via de verschillende sociocratische kringen.
Het concreet ontdekken dat mensen uit de verschillende leefgemeenschappen dezelfde problemen hebben, standpunten kunnen delen, samenspraak kunnen hebben.
Het kennis maken met elkaars angsten, frustraties en onwetendheid en het besef
krijgen dat ieder recht heeft op angsten, frustraties en onwetendheid.
Het scheppen van vertrouwen tussen de verschillende leefgemeenschappen.
Mensen van een andere afkomst die enthousiast zijn over hun verkregen inspraak en
de sociocratische besluitvorming uitdragen naar hun land van herkomst.
Verdwijnen van de frustraties inzake de gemeentelijke aangelegenheden en stijgende
teVredenheid in de stad.
Ook inspraak voor de burgers die heden gesitueerd worden als behorend tot extreme
partijen en organisaties, waardoor ook bij hen het verminderen en verdwijnen van
frustraties.

Wordt opgericht door een groep van mensen en samenbundeling van middelen. De
leden van een coöperatieve zijn geen werkgevers of werknemers. Allen zijn
medewerkers (leden) die hun kwaliteiten inbrengen.

De beslissingen worden, ongeacht hun kapitaalsinbreng, door alle medewerkers
samen genomen !!!! Iedereen heeft er evenveel inspraak.

Er is permanente vorming voor de leden om de coöperatie te kunnen sturen en verder
ontwikkelen.

Duidt het grote publiek erop dat ze coöperatief werkt en op de voordelen van het
coöperatief ondernemen.

Sluiten zich meestal aan bij regionale, nationale en internationale netwerken van
coöperaties om sterker op de markt te kunnen functioneren, om te genieten van de
dienstverlening naar de leden toe en gemakkelijker te kunnen voortbestaan.

Hebben meestal de bedoeling duurzaam te produceren.

Allen samen beslissingen nemen met volle inspraak van iedere deelnemer, schenkt
meer globale ondernemings- en werkvreugde.
Niemand staat er alleen voor om (moeilijke) beslissingen te nemen.
Door het samen beslissen komt meer know-how en inspiratie tot uiting.
Als een beslissing verkeerd uitvalt, wordt niemand als schuldige aangewezen.
Omdat coöperatieve ondernemingen niet beursgenoteerd staan, blijft de waarde van
de onderneming over langere periode stabiel en toevallige externe factoren beïnvloeden de dagelijkse werking niet.
Er is meer openheid toe naar de leveranciers en klanten. Er is steeds een aanspreekmogelijkeid.
Door coöperatief met andere coöperatieven samen te werken kunnen grote aankopen
gemakkelijker gedaan worden, kunnen vaste kosten gedeeld worden (bv. administratie), kan intensiever geïnvesteerd worden in opleiding, onderzoek en ontwikkeling, kunnen transactiekosten zoals zoekkosten en kosten die gepaard gaan met het
uitwerken en onderhandelen van contracten verminderd worden, kan samen onderhandeld worden voor grotere kortingen bij aankoop, kan samen het vervoer
georganiseerd worden, kunnen vraag naar goederen of diensten gebundeld of een
complementair pakket aan dienstverlening of producten aangeboden worden.
Coöperatief ondernemen kan een oplossing bieden wanneer bepaalde behoeften niet
ingevuld worden door de markt, de staat of het middenveld. Door de handen in elkaar
te slaan, kunnen mensen via een coöperatieve onderneming dit vacuüm zelf invullen.
Het kan daarbij zowel gaan om behoeften op bedrijfseconomisch vlak als om
maatschappelijke noden.
(www.cooperatiefvlaanderen.be)

Definitie en ontwerper
Iedere wereldbewoner, man, vrouw en kind, wordt een gegarandeerd en gelijk onvoorwaardelijk
basisinkomen gegeven op een milieuvriendelijke manier. Het plan is ontworpen door Pieter
Kooistra. Bij het zien van tv-beelden van stervende kinderen in India met ledematen als
luciferstokjes en grote ogen, ten gevolge van voedseltekorten bedacht hij dat giften onvoldoende
zijn om al die kinderen te eten te geven. Er viel hem te binnen hoe de situatie kan verbeterd
worden zonder anderen iets af te nemen en werkte zijn reflex uit tot een Wereldmarshallplan.

Werking
In dit plan wordt het Onvoorwaardelijk Basisinkomen gegeven via de levering van duurzaam
geproduceerde goederen en diensten, volgens de noodwendigheden van individuen en lokale
groepen. Die noodwendigheden worden aangegeven door de verbruikers of gebruikers die in
groepjes van ongeveer 25 mensen beslissen in toepassing van de sociocratische besluitvorming.
De VN telt het aantal wereldbewoners, bepaalt het bedrag waarvoor elk jaar zal besteld worden
en schept hiertoe het nodige geld, leidt UNO-werkers op en zendt hen wereldwijd uit om te
vernemen welke noodwendigheden er in elke locatie zijn, zoekt de gepaste bedrijven, beheert de
tegoedenrekeningen voor elke wereldbewoner, de zaakrekeningen voor de producenten en
dienstverleners, de salarisrekeningen van de UNO-werkers en de werknemers in de toeleveringsbedrijven en het beheer voor de tegoeden aan de staten ivm loonbelasting, BTW, e.d., en bestelt
de goederen en diensten aan de hand van de informatie die ze via de UNO-werkers gekregen
hebben.
De staten betalen de salarissen van de UNO-werkers en van de producenten, via de aanmaak van
extra geld waarvan de waarde mondiaal gedekt is.
De bedrijven leveren de goederen en diensten op een duurzame manier.

Voor de allerarmsten brengt dit extra inkomen een toename van 100 % of meer van hun huidig
inkomen. Er wordt voldaan aan de basisbehoeften van iedereen.
Het WMP heeft een cumulerend effect. Naar berekening zou het extra inkomen kunnen be-ginnen
met een verrekeningswaarde van ongeveer 250 UNO $/persoon/jaar min de voorfi-nanciering van
50 UNO-$/persoon in het 1ste jaar. In 12 à 15 jaar kan dit jaarlijks tegoed ver-hoogd worden tot 3 à
5 000 UNO-$/persoon. Dit is in totaal evenveel extra wereldinkomen als uit de huidige economie.
Dit kan tevens een gezamenlijk overschot betekenen waarmee collectief de schulden van de
armste landen kunnen worden afbetaald.
Er wordt niets afgenomen van de rijken tot herverdeling. Er wordt niet tegen de huidige eco-nomie
ingegaan. Het is geen vervolg in het historisch proces van conflicten waaruit nieuwe conflicten
ontstaan. Het gemeenschapsbelang wordt verenigd met het belang van de bedrijven. De
aansporing naar de bedrijven om duurzame goederen te produceren wordt gedaan zonder dwang,
maar enkel door een nieuwe economische input. De wapenproductie kan zonder ontslagen en
zonder financieel verlies, overschakelen naar vredesproductie. Mensen zullen geen angst meer
hebben voor financiële tekorten. Hierdoor wordt verzet en conflict vermeden. Ook vermindering
van inbraken en conflicten tussen staten en groepen.
Dit VN-stelsel stelt zo’n 11 miljoen UNO-werkers en zo’n 70 miljoen werknemers in de toeleveringsbedrijven tewerk. Extra omzet voor een aantal bedrijven, incl. een gemakkelijke administratie en distributie door voorafgaande planning. Besparing voor de staten door de afbouw
van de bewapening, door de betaling van de salarissen door de VN van de UNO-werkers, door de
afname van de werkloosheid als gevolg van de nieuwe tewerkstelling, door de aflossing van
schulden voor de ontwikkelingslanden via de vereffening ervan dat gehaald wordt uit de VNeconomie, door het voorkomen of het sneller opheffen van inflatie, door afnemend gevaar van
kapitaalsvernietiging, kapitaalvlucht, speculatie, fraude en valsemunterij, door vermindering van
niet-efficiënte ontwikkelingshulp en de versterking van de zelfvoorziening, door vermindering van
de emigratie van arme naar rijkere landen, vermindering van de onvrede, waardoor besparing in
de gezondheidszorg.
De producten worden milieuvriendelijk geproduceerd en geleverd.

Oorsprong
Deze methode om goederen en diensten uit te wisselen werd bedacht door Michael Linton, een
inwoner van Courtenay, Canada, na het sluiten van de houtzagerij als gevolg van strengere
overheidsnormen, in 1983. Daarbij werd zowat elke inwoner van dit stadje economisch getroffen.

Werking
Iemand start een LETS-groep of er is reeds een lokale LETS-groep. De oprichters organiseren
infomomenten.
Iedereen kan lid worden en goederen en diensten aanbieden en vragen.
Wie iets doet of geeft krijgt hiervoor LETS-punten. Wie hulp of een product krijgt, geeft hiervoor
LETS-punten. Voor diensten wordt het aantal punten per tijd gezamenlijk door de leden van de
groep afgesproken. Voor goederen wordt het aantal punten bepaald door de nemer en gever
onderling. Sommige LETS-groepen geven die punten een eigen naam. Elke lid begint op 0 en heeft
recht op een maximaal punten of kan tot op een maximaal aantal punten in min gaan.
Niemand krijgt of betaalt interest op zijn goed of zijn ‘schuld’.
Via het mailverkeer krijgt elk lid van de LETS-groep de aanbiedingen en de vragen van elk ander
lid.
Elk lid is vrij om in te gaan op een vraag van een ander lid. Uitwisseling van LETS-punten kunnen
enkel uitgewisseld worden tussen LETS-leden. Wel kan een lid van de ene LETS-groep punten geven
aan en punten krijgen van een lid van een andere LETS-groep.
Elk lid heeft inzage op de ‘rekeningsstand’ en de LETS-activiteiten van de andere leden.
Ieder lid is vrij om te gaan naar de (sociale) bijeenkomsten van de LETS-groep.

Besparing op de inkomsten uit arbeid.
Klaar krijgen van karweien waarvoor het moeilijk is iemand te vinden op de
arbeidsmarkt of via de bedrijven.
Snelle bediening.
Mogelijkheid om aan spullen te raken die niet (meer) in de handel te verkrijgen zijn.
Uitbreiding van de mogelijkheden een (artistiek) idee door iemand anders uitgewerkt
te krijgen.
Mogelijkheid om spullen die we niet meer nodig hebben, weg te doen zonder deze
weg te gooien, en hierdoor mee te werken aan de kringloop van goederen.
Wisselende persoonlijke contacten via de transacties uit vraag en aanbod.
Mogelijkheid op het creëren van vriendschappelijke banden met medeleden.
Mogelijkheid op het ontstaan van samenwerkingsverbanden op persoonlijk en
maatschappelijk vlak.
Mogelijkheid om sociale groepsbijeenkomsten te organiseren.
Het groeien naar en voelen van een sociale cohesie.
Op een ontspannen manier in een groep kunnen functioneren.
Gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten en hiervoor gewaardeerd worden.
Leden genieten van de vrijheid om aan vragen al dan niet tegemoet te komen.

Bronnen
De economische crisis van 2008, de klimaatopwarming, het zien van de afvalbergen op het land en
in de oceanen en die onze gezondheid bedreigen omdat sommige stoffen (o.a. plastiek niet
biologisch afbreekbaar zijn en in onze voedselketen komen, de schaarste aan grond, de schaarste
aan grondstoffen, het verzet tegen het aureool van de kapitalistische groei-economie, de wil om
te evolueren naar een balanseconomie (alleen produceren wat nodig is), de wil om de eigen
voetafdruk te verlagen, de verontwaardiging om zoveel structurele voedselverspilling.

Vormen
Gebruikte voorwerpen delen met anderen door ontlening, gezamenlijk beheer, weggeven of
ruilen, beschadigde, gescheurde of gebroken voorwerpen gratis laten herstellen (repair café) ipv
te vervangen door nieuwe, groepsaankopen, waardoor elk individu in de groep, de kostprijs van
de dienst of het product minder bedraagt dan bij een individuele aankoop, met technologische
machines voorwerpen recycleren tot een nieuw voorwerp (Fablab), LETSen (zie de economie in
Vredigheid brengen – Local Exchange Trade System, bij een tijdbank een ‘rekening’ openen waarop
de uren genoteerd worden die gewerkt werden voor andere deelnemers en waarmee uren kunnen
vereffend worden aan andere deelnemers voor het verrichten van activiteiten vanuit zijn/haar
kwaliteit, co-housing om naast de eigen private woonruimte, ruimtes te delen, waardoor
compacter kan geleefd worden en minder grond nodig is, auto-delen waardoor minder kosten aan
vervoer, voedselteams waarbij aan lokale boeren wekelijks een pakket aan groenten, fruit, enz.
afgenomen wordt, volkstuintjes, delen van moestuinen en ruilen van planten en zaden,
geefpleinen en geefkasten, hulp aan zorgbehoevenden dat gesteund wordt door merken en
partners, goederen zoals machines die niet meer in bezit genomen wordt door aankoop, maar
gebruikt wordt in dienstverlening, ruil op internationale schaal van overnachtingen, overschotten
van maaltijden delen met buren of door te LETSen, weg te geven of te ruilen, werkmateriaal delen
met buren, miskopen ruilen (swapping of swishing), werkplaatsen en kennis en kunde met elkaar
delen.

Toegang tot producten en diensten, waar de inkomsten uit de tewerkstelling en arbeid
onvoldoende zijn
Mogelijkheid om spullen die we niet meer nodig hebben, weg te doen zonder deze weg te gooien,
en hierdoor mee te werken aan de kringloop van goederen.
Er genoegen aan beleven dat spullen die we zelf niet meer nodig hebben, anderen er nu plezier
aan hebben.
Wisselende persoonlijke contacten via de deel- en geefnetwerken.
Integratie in netwerken.
Minder afvalbergen.
Minder of geen gejaag meer naar bezit.
Verruimde mogelijkheden voor kennisopbouw, voor creativiteit en om ervaringen op te doen.
Geen angst meer hebben om tekort te komen.
In de geef- en deeleconomie wordt in Evenwaardigheid met elkaar omgegaan.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘arm’ en ‘rijk’.
Mogelijkheid om het gevoel van eigenwaarde te hervinden.
Minder CO2-uitstoot, gezien een verminderde productie.

