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Impact—¥€$ 
Inkomsten €90.0M

Ontwikkeling & Staf €10.0M
Marketing €20.0M

Prijzen €50.0M
Winststroom €10.0M

Metriek (SMART) 
 � Pauw & Witteman themagesprek vrijgeldspel.
 � Oranjefonds viert het succes.
 � Utrecht Ondiep wint nabuurt droomproject.
 � uitblinkgids spel is boekenweekgeschenk.

 � Aan tafel bij De Wereld Draait Door.
 � Intellectueel eigendom beschikbaar cc--by-cc-sa.
 � Coöperatie als merk en identiteit geladen.
 � FD met paginagroot over vrijgeldspel.

 � Eerste versie vrijgeldspelsysteem in gebruik
 � 1.000 echte fans onder Cultural Creatives.
 � Viraal communicatieplan in de startblokken.
 � Blogo- en twittersfeer zoemen al enige tijd.

 � Convenant getekend met ministerie en bedrijf. 
 � Geld voor project op bankrekening.
 � breed, diep en dwars team op snelhied.
 � grootse gevaarlijke gedurfde doel helder.

Team 
Algemeen Authentiek Leider
Community en Klantenservice
Media en Communicatie
Visie, Strategie en Innovatie
Financieel Directeur
Leider Productontwikkeling
User eXperience Expert
Bioloog/immunoloog
Agile/Lean/SCRUM Project Lead
Lead Agile System Architect

grootse gevaarlijke gedurfde doel
Vrijgeld voor bruisende buurten

Nederland als gidsland voor nabuurschap

de Bedoeling
1. De Vrijstaat met Vrijgeld voorbij de knik 

trekken.
2. Nederland neerzetten als leidend 

voorbeeld en gidsland voor nabuurschap.
3. Slagen met een vernieuwend 100% 

digitaal monetair stelsel voor nationale 
samenlevenskunst waar het huidige faalt.

4. Nederland voorzien van het meest 
vertrouwde en robuuste geldsysteem ooit.

project 
Community building en ledenwerving

Allianties en strategische samenwerking
Virale branding , PR en marketing

Productontwikkeling
Commerciële open source software

Context
Vergrijzing, ontgroening, toenemende spanning 
in de markt en de transitie naar duurzaamheid op 
basis van grote systeemwijzigingen vergroot de 
hunkering naar oplossingsgerichte innovaties van 
aanvullende waardesystemen uit de onderstroom. 
Monetaire herstelplannen bestrijden slechts op 
korte termijn de symptomen en lossen daarmee de 
structurele problemen niet op. De kans op nieuwe, 
ingrijpender crises wordt algemeen onderkend. 
De noodzaak voor en behoefte aan structurele 
innovaties op maatschappelijk, economisch en 
financieel terrein neemt sterk toe. De transitie 
van de ‘ikonomie’ naar de ‘wijconomie’ is 
onomkeerbaar ingezet. 

Het tekort aan geld neemt exponentieel toe. 
Hierdoor komen steeds meer mensen in de knel 
terwijl er steeds minder euro’s voor beschikbaar 
zijn. Ons huidige monetaire systeem is verouderd 
en achterhaald en past niet meer bij de zich steeds 
sneller ontwikkelende informatie-, kennis- en 
wijsheidstechnologie. 

Geldsystemen oefenen een ongekende kracht uit 
op organisatiestructuren en menselijk gedrag en 
kunnen gemeenschappen en samenlevenskunst 
maken of breken. Daarmee hebben ontwerpkeuzes 
voor waardesystemen een ongekende impact 
op sociale cohesie en zijn daarmee van kritische 
maatschappelijke relevantie.

Gedecentraliseerde semantische 
informatietechnologie (Web 3.0) opent 
ongekende kansruimtes voor waarde-, geld- 
en reputatiesystemen voor een genetwerkte 
samenleving. Alles wordt gedemocratiseerd, nu 
het geldsysteem nog.

Tijd voor frisse, innovatieve geldsystemen op 
basis van speelregels die met vrijgeld de vrije en 
willige samenlevenskunst katalyseren tot een 
bruisende vrijstaat.

Wensen
•	 Sociaal buurtkapitaal voor de buurt laten werken.
•	 Vangnet voor traditionele economie spannen.
•	 Oplossingsrichtingen uit de onderstroom en hun 

potentiële effect helder in beeld krijgen.
•	 Een alternatief bieden voor de nukken van 

geldsystemen waar we geen invloed op hebben.
•	 Nieuwe, niet-inflatoire, manieren van wederkerige 

waardewisseling uitrollen.
•	 Eén miljoen Nederlanders in 2010 de 

vrijgeldervaring van hun leven bezorgen.
•	 Individuen en gemeenschappen op een ongekende 

manier waarderen (belonen) voor hun onbetaalbare 
bijdrage en participatie.

•	 Risico’s spreiden en het ecosysteem middels 
diversiteit versterken met duurzaamheid en 
veerkracht.

daarom
•	 Ontwerp en implementeer een vrijgeldspel dat:

 » wederkerigheid binnen en tussen buurten 
(postcodes) katalyseert;

 » de grootste bijdragers aan 
samenlevenskunst het meest waardeert;

 » één seizoen speelt (13 weken);
 » door ≥ 1 mln. Nederlanders gespeeld wordt.

•	 Laat elke buurt een verlanglijst maken van 
wensen voor het kweken van hun prachtbuurt.

•	 Laat elke ‘nabuurt’ naar keuze projectvoorstellen 
maken voor het vervullen wensen van buren.

•	 Implementeer een open source betalingssysteem 
voor de boekhouding van wederzijds krediet.

•	 Zorg voor relevante prijzen: dagelijks honderden 
en wekelijks duizenden euro’s per winnaar.

•	 Zorg voor hoofdprijs van enkele miljoenen euro’s
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Nederland Vrijgeldland.
Vrijgeld geeft zin.


