MODEL GEMEENSCHAPSMUNTEN

GRATIS GELD
WAT ALS JE ONVOORWAARDELIJK MUNTEN SCHENKT

Geld is een afspraak om iets als betaal- of ruilmiddel binnen een gemeenschap te
gebruiken. Met eigen afspraken kan je transacties voor goed veranderen. Muntuit wil de
komende jaren inzetten op enkele pioniersprojecten waarin we vanuit onze expertise
echt geloven. Ontdek hieronder de voordelen van gratis geld.

Afspraak in een notendop
Deelnemers ontvangen onvoorwaardelijk elke maand een aantal munten die ze binnen
het netwerk omruilen voor diensten en producten.

Impact
Waarderingsmunten beogen om de lokale community een boost te geven:
•

•

•

Bruto lokaal geluk: mensen ruimte geven om hun ding te doen, hun talent te
ontwikkelen, kansengroepen bereiken
Circuleren kan je leren: dankzij een financiële prikkel de circulatiesnelheid van
de munten verhogen (tot 3x sneller dan de euro leren we uit Beieren)
Netwerken, da’s geven en nemen: connecties tussen deelnemers verhogen,
nieuwe partners leren kennen, kruisbestuivingen mogelijk maken, verankering
binnen een netwerk versterken en goede doelen sponsoren

Je kan ze ook inzetten voor volgende doelen:
•

•

•

Lokaal is het nieuwe normaal: de uitstraling van de lokale community
verhogen, lokaal shoppen promoten, het lokale netwerk van handelaars
versterken
Blijven plakken: socialen contacten verhogen, eenzaamheid bestrijden,
participatie aanwakkeren, identiteit als community versterken
Groen is het nieuwe goud: korte keten stimuleren

Voorbeelden
Publieke dienstverleners als katalysatoren
Een publieke dienstverlener geeft iedere burger – al dan niet uit een doelgroep - elke
maand een bepaalde hoeveelheid munten. De burger geeft deze aan een buur voor een
vriendendienst, gaat ermee naar de marktkramer of betaalt er zijn lidgeld bij de bib
mee,… De foorkramer betaalt zijn standplaats op de markt met de munten. Munten van
slapende rekeningen vloeien terug naar het systeem.
Startgeld en loterij als veilige basis

Een groep deelnemers wordt uitgeloot om iedere maand een bepaalde hoeveelheid
munten te ontvangen. De deelnemer kan hiermee de mantelzorger waarderen, de
munten schenken aan een goed doel, ermee naar de lokale handel gaan,… De handelaar
sponsort er de plaatselijke voetbalploeg mee en koopt zelf ook enkele zaken lokaal.
Blijven munten lang in portefeuille, dan vervallen ze geleidelijk.

Hoe werkt het?
Het gegarandeerd inkomen in munten wordt bepaald door de beheerders van het
programma. De hoeveelheid gratis geld per maand en het aantal ontvangers hangt af
van de capaciteit van de beheerders om een dekking te voorzien in producten en
diensten of startkapitaal (in euro).
De ontvangers van de munten krijgen een maand de tijd om ze verder te spenderen. Op
het einde van de maand vervalt een percentage van de slapende munten in iedere
portefeuille. Deze munten geven de beheerder ruimte om opnieuw gratis geld in omloop
te brengen.
In een ideale wereld zijn deze munten nooit om te wisselen naar euro’s en vormt het
systeem een gesloten kring. Met sommige partners kan wel een beperkte verrekening
van de kosten afgesproken worden.

Sleutels tot succes
Creëer een veilige omgeving
Gemeenschapsmunten zijn best al innovatief, combineer deze met een gegarandeerd
inkomen en je weet dat je in een experimentele setting terecht komt. Daarom is het
belangrijk om veiligheid te creëren voor alle deelnemers, in het bijzonder voor
deelnemende handelaars die vaak als laatste in de ketting terecht komen en dus veel
slapende munten riskeren. Dat kan door de basishoeveelheid munten in omloop te
dekken in euro’s en de conversie van munten naar euro’s voor een beperkt aantal
partners uitzonderlijk toe te staan. Dat kan ook door een uitgebreid B2B-newerk te
koppelen zodat alle partners met hun munten een uitweg vinden.
Het gegarandeerd inkomen wordt terug verdiend door het systeem
Door slapende munten regelmatig en ruim af te romen kan het systeem stabiliseren. Hoe
meer munten in omloop, hoe hoger het gegarandeerd inkomen kan zijn en/of hoe meer
deelnemers ervan kunnen profiteren. Om het aantal munten in omloop te vergroten
kunnen grote spelers zoals publieke dienstverleners, energiecoöperaties,… zoveel
mogelijk eurobudgetten omzetten naar munten. Om de ontvangers hiervan te
overtuigen aanvaarden ze deze munten zelf als betaalmiddel voor eigen producten en
diensten.
Sponsor lokale goede doelen
Het gratis geld dient niet om te sparen maar om uit te geven. Toch zal niet iedereen
happig zijn om slapende munten te zien verdwijnen. Om het draagvlak hiervoor te
vergroten helpt het om een deel van die munten te schenken aan lokale goede doelen.
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Word pionier
Omdat we geloven in de maatschappelijke meerwaarde en werking van dit model
bieden we een gratis en vrijblijvende haalbaarheidsstudie (max. 40u) aan. In ruil
verwachten we dat pioniers:
•
•
•
•

Hun eigen netwerk aanspreken en enthousiasmeren
Basisinformatie (kerncijfers) doorgeven om simulaties te maken
Tijd maken voor werksessies met Muntuit (max. 8u)
Desgewenst mee zoeken naar middelen voor een vervolgtraject

Contacteer Sander om de volgende stappen te ondernemen via sander@muntuit.be. Na
kandidaatstelling bekijken we samen of er een match is.
Noot: we houden rekening met de lessen uit beproefde cases uit binnen- en buitenland
zoals Chiemgauer, Berkshares, Eusko, Val’Heureux, Totnes Pound, Bristol Pound,…
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