GOUDEN ZINY GIDS
Een soort gouden gids voor dienstverleners in Ziny
en een plan voor de 21e eeuw.
(zie: www.ziny-currency.org voor de
digitale versie van dit document
en hoe Ziny het werkt)
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Inleiding
Dit boek(je) is een soort gouden gids voor alle deelnemers van het Ziny Proof of Concept
(PoC). Meer daarover vindt u op de website www.ziny-currency.org. Ziny currency beoogt
een voorbeeld te zijn van de speculatievrije, schuldvrije en ‘equilibrium-currency’: De huidige
geldsoorten vereisen dat jaarlijks de productie toeneemt. Plannen voor een circulaire
economie, electrische auto’s, etc. zijn zinnig, maar zolang er geen ‘equilibrium-currency’
ingevoerd wordt blijft het ‘dweilen met de kraan open’. Deelnemers van het Proof of Concept
willen laten zien dat het anders kan.
Het ‘framework’ is dusdanig opgezet dat lokale ‘nodes’ (of per bedrijfstak) autonoom opgezet
worden. In die zin deelt het de geest van de momenteel veel besproken ‘blochain’ gedachte
(autonome nodes). Hiernaast kunnen mensen zelf ‘currents’ ‘minen’, maar niet door
duizenden computer codes te laten kraken -met een bizarre ecologische footprint als gevolgmaar door zelf 1 uur zinnig werk te doen. Hier stopt de vergelijking met cryptocurrencies,
Ziny currency is geen cryptocurrency. De ‘nodes’ kennen elk een eigen deelnemersgroep.
Mensen kunnen deelnemen in meerdere ‘nodes’ en daarmee kan een dergelijke currency
globaal dekkend worden en kan onderling uitgewisseld worden. Er kunnen bijvoorbeeld ook
‘nodes’ ontstaan die als doel hebben per land, continent of globaal uitwisselbaarheid te
verzorgen. Op termijn kunnen de currents gaan fungeren als ‘use tokens’ voor gebruik van
baisfaciliteteiten. Deze basisfacilieiten worden via het gedane werk geleverd. Dan sluit de
cirkel zich en is loskoppeling van de massaconsumptie (en productie) economie een feit:
Momenteel leven we in de vreemde situatie dat bijna iedereen geld dient te verdienen in de
massaconsumptie-economie, om zichzelf te voorzien van basisfaciliteiten zoals wonen
(huurt / hypotheek), electriciteit, scholing, etc.
Door een gids te maken kunnen mensen elkaar snel vinden voor het leveren van diensten
en producten onderling. Een interessant fenomeen is dat de betrokkenen doordat ze een
‘cause’ met elkaar delen veel prettiger ‘zaken’ met elkaar kunnen doen: Er is in deze
‘community’ direct meer vertrouwen, gunfactor, affiniteit. etc. En dat levert ‘gek genoeg’ een
concurrentie (pratend in ‘oude economie taal’) ten opzichte van bedrijven / mensen die niet
in deze ‘community’ actief zijn. Op termijn is een mogelijkheid om naast een gids ook een
applicatie te maken waarin mensen diensten en producten kunnen zoeken.
Algemene werkwijze
Deelnemers kunnen in Zinnies (of soortgelijk waardemiddel) onderling uitwisselen. Bedrijven
/ mensen bepalen zelf de waarde van een Ziny, waarbij een prijs-stabiliserende factor is dat
iedereen weet dat er ooit 1 uur voor gemeenschapewerk voor gedaan is. En dat het
maximaal aantal uren dat het systeem in kan stromen natuurlijk begrensd is: mensen
kunnen niet meer dan zeg 10 uur per dag werken. (en daarnaast is er per ‘Ziny-node’ een
‘mining’ raad die toezicht op het aantal nieuwe Zinnies die aangemaakt worden). Iets
soortgelijks doet nu de ECB en DNB, maar dan voor het bankwezen (‘geld’). Bij de creatie
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van 1 Ziny onstaat niet 1 Ziny aan schuld (zoals bij de euro), volgens veel gangbare
definities is het daarmee geen geld.
Een eerste prettig werkbare vorm voor bedrijven is om een deel van de prijs betaalbaar te
maken met Ziny, bijvoorbeeld 20%. Dat kan tevens gezien worden als een soort
‘duurzaamheids voucher’. In de testfase begin 2018 is als omreken-norm 1 Ziny - 20 euro
gehanteerd. Maar deze omrekennorm is vrij te bepalen door aangesloten bedrijven. Voor
afnemers is het daarom zinnig eerst contact op te nemen met een leverancier om te vragen
wat de mogelijkheden zijn. Dat zal ook mogelijk per situatie verschillen (gunfactor / click,
etc.). Bedrijven en winkels kennen standaard een kortingsoptie in hun kassa, op die manier
kan zonder veel ‘gedoe’ (dubbele administraties voeren, etc.) toch het systeem in werking
treden. En kunnen gemeenten en politiek geïnspireerd worden om naast de Proof of
Concept implementaties te starten die gaandeweg een steeds grotere deel van een
basiseconomie kunnen invullen. Voordat een basiseconomie van een stad ‘geheel over’ is
zijn we mogelijk 50 jaar verder, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Liever in kleine
stapjes, beheerst en zonder ‘rampen’, dan met een ‘revolutie’. Bedenk dat de huidige
economie en geldsysteem meer dan 2000 jaar de tijd heeft gehad om te vormen, als we in
honderd jaar een ander type economie kunnen vormen dan is dat snel...
Zie voor een uitgebreidere beschrijving van Ziny het Informatie en vraag-antwoord
document, te downloaden via: www.ziny-currency.org > informatie.
Indeling van de gids
De gids kent een geografische indeling, en een indeling per bedrijfstak.
Zodra er nieuwe Ziny-like nodes ontstaan worden deze ook opgenomen.
Redactie en vormgeving:
Iwanjka Geerdink, Ziny-PoC project, iwanjka@gmail.com
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Per regio
Nederland, per provincie
Provincies staan op alfabetische volgorde, provincies waar nog een aanbieders zijn, worden
niet getoond. Binnen de provincies staan deelnemers op per stad / dorp, op alfabetische
volgorde.

Provincie Drenthe
Proflexy Electrotechniek (en licht)
Ziny profiel

Provincie Gelderland
Culemborg - Voedselteelt - Jolanda Verburg www.rivierenlandinverbinding.nl/members/jolandaverburg/profile
Facebook: www.facebook.com/jolanda.verburg.98
Pompoenen, courgettes, schapenvlees, appels...
Ziny profiel volgt

Provincie Noord-Holland
Bussum - klimhal Rocksteady - www.rocksteady.nl
Ziny profiel
Hilversum - Muziekwinkel kickmusic - www.kickmusic.nl
Ziny profiel volgt

Provincie Utrecht
Amersfoort - Ambachtelijke schoenmakerij Hartog - www.schoenmakerijhartog.nl
Ziny profiel
Amersfoort - ASK - Ingolf Kruseman - www.asking.nl
Ziny profiel
Amersfoort - Currency Consultacy & DoGoodPromotions - Iwanjka Geerdink www.iwanjka.com/professional
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Utrecht - Praktijk ‘Jeugdzorgvuldig’ & lezingen - Gio Vogelaar - www.jeugdzorgvuldig.nl
Ziny profiel

Provincie Zuid Holland

Zoetermeer - Praktijk ‘Kindzijn & lezingen - Sarah Morton’ - https://kind-zijn.org
Ziny profiel

Buiten Nederland - binnen Europa
Lanzarote - Teguise - Nomadsland surf & outdoor shop - Philippe Broudin
Google maps
Ziny profiel

Buiten Europa
Malawi - SAPOF foundation - camp & contribute at ChiwayLands School of New Direction in
future (this project is being built up, see also: www.iwanjka.com/malawi)- Alice Abit (or
contact Iwanjka Geerdink)
Ziny Profile

Per Bedrijfstak - dienst - gilde
Computers - Reparatie - ICT Dienstverlening
Amersfoort - Duo Computers - www.duocomputers.nl
Ziny profiel Ronald
Ziny profiel Tom

Electrotechniek
Proflexy Electrotechniek (en licht)
Ziny profiel

Geldsystemen, basiseconomie transitie consultancy
Currency Consultacy - Iwanjka Geerdink - www.iwanjka.com/professional
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Kinderen, opvoeding & educatie
Utrecht - Praktijk ‘Jeugdzorgvuldig’ & lezingen - Gio Vogelaar - www.jeugdzorgvuldig.nl
Ziny profiel
Zoetermeer - Praktijk ‘Kindzijn’ & lezingen - Sarah Morton - www.kind-zijn.org
Ziny profiel

Muziek instrumenten
Hilversum - Muziekwinkel kickmusic - www.kickmusic.nl
Ziny profiel volgt

Promotie
Twitter-based: DoGoodPromotions - www.iwanjka.com/professional

Schoenreparatie
Amersfoort - Ambachtelijke schoenmakerij Hartog - www.schoenmakerijhartog.nl
Ziny profiel

Visual animations
Amersfoort - ASK - Ingolf Kruseman - www.asking.nl
Ziny profiel

Voedsel teelt
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Culemborg - Jolanda Verburg www.rivierenlandinverbinding.nl/members/jolandaverburg/profile
Facebook: www.facebook.com/jolanda.verburg.98
Pompoenen, courgettes, schapenvlees, appels...

Vitaliteit & sport
Bussum - klimhal Rocksteady - www.rocksteady.nl
Ziny profiel

Webdesign
Amersfoort - The Engineering Suite - www.thesuite.nl
Ziny profiel

Overig
Boeken
Ad Broere, zie www.adbroere.nl/ad-broere
Een Menselijke Economie
Ending the Global Casino
Geld komt uit het Niets
Hanneke de Vries leent geld bij de bank
Geld in de bijrol
Iwanjka Geerdink, zie www.iwanjka.com/as-author
Diagnose Levensklem
Deniesa’s Manifest
Novaglobe
Flotowns
Living Love Manifest
Sarah Morton, zie wwww.us-sarah-morton.info
Wat je niet verteld is
Afwijkend en toch zo gewoon
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Collision de catastrophe
De duisternis voorbij
Ziek van angst
Herman de Roos, Google voor de titels
Spiritualiteit en Zingeving
Diep onder onze huid
Marije Kapinga, zie www.zekerzin.nl
Wat brengt mij thuis?

Plekken
Culemburg - Jolanda Verburg - www.uitdekleigetrokken.wordpress.com
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