Nationaal Progamma RES
'De Wereld van B' is het traject waarin we de toekomst van onze
energievoorziening verkennen. Doel is om de principes van morgen te
ontdekken en te leren toepassen bij de beslissingen die we vandaag
nemen. Beslissingen die invloed hebben op onze kinderen en
kleinkinderen en die we nu vaak nog nemen op basis van de principes
van onze voorouders.
De 'Wereld van B' is geïnitieerd door het Nationaal Programma
Regionale Energie Strategieen, en legt de basis voor besluitvorming
volgens de principes van B in de regio's.

Unify.energy
Unify.energy ondersteunt het NP RES bij de verkenning van de wereld
van B. Onze missie is dat iedereen onbeperkte toegang tot overvloedige
schone energie heeft. Wij helpen dit doel te realiseren door lokaal
verbonden peer-to-peer energienetwerken mogelijk te maken.
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Introductie

De principes van de Wereld van B

Geen visitekaartjes en Chatham House Rule
Wij zijn hier vandaag op persoonlijke titel en praten dus voor onszelf,
vanuit ons hart en hoofd. De Chatham House rule is van toepassing en
op deze Mural zijn dus geen namen terug te vinden.
Chatham House Rule: Deelnemers zijn vrij om de ontvangen informatie
te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de
spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld.
Kennismaking
Hieronder zie je hoe iedereen zich heeft voorgesteld.

Principe 1 ‘In de wereld van B heeft
iedereen de kans om volledig bij te dragen.’

• ‘Ik leef al in de toekomst en met verbazing kijk ik terug naar 2021. De
grootschaligheid vind ik fascinerend, die snap ik niet. Ik hoop dat we in
2050 kleinschalig denken en energie-inclusief leren leven. Grootschaligheid
laat ik graag achter.’
• ‘We doen te veel aan korte termijn denken. Ik hoop dat we in 2050 meer de
patronen van de natuur zullen volgen. De korte termijn blik laat ik graag
achter.’
• ‘Winst-denken en ongelijkheid wil ik achterlaten. In 2050 wil ik eigenheid
zien, kleine en unieke dingen’.
• ‘Ik zie graag evenwicht in energievoorziening komen én in samenhang met
ecologie.’
• ‘Ik doorgrond graag waar bepaalde overtuigingen vandaan komen. Ik hoop
dat we een samenleving ontwerpen op basis van harmonie.’
• ‘Alles zal veranderen, wellicht vanzelfsprekendheden als betalen met geld
ook wel. Daar moeten we open voor staan’
• ‘Ik zie 2050 als een tussenperiode, niet als een eindpunt. Hopelijk denken
we dan niet alleen maar over regionaal werken, maar is het een
vanzelfsprekendheid.’
• ‘Ik ben nieuwsgierig naar wat we nu al kunnen doen. Naast een technische
transitie maken we ook een sociale transitie door. Daarbij moeten we de
kracht van mensen benutten. Ik hoop dat we terug gaan naar de natuur en
nanciële posities en belangen die voor disbalans zorgen achterlaten.
Hopelijk hebben we dan een eerlijker systeem.’
• ‘Macht over energie die mensen/organisatie nu hebben hoop ik achter te
laten. In een toekomstbeeld zie ik overvloed.’
• ‘Ik wil graag het globale denken achterlaten. Geen one- ts-all model meer.
Ik hoop dat we lokaal kunnen denken in 2050.’
• ‘Ik hoop dat drempels weg genomen worden in 2050. Daar hoort
decentraler werken bij.’
• ‘Ik wil kijken naar wat we in de toekomst nodig hebben. Strijd hoop ik
achter te laten. Hopelijk is er in 2050 meer verbinding; met elkaar en met
de aarde.’
• ‘Ik hoop dat we onszelf in 2050 minder in de weg zitten.’
• ‘Ik kan soms verdwalen in beelden van de toekomst. Maar we hoeven niet
alles te realiseren, er mogen in 2050 ook nog uitdagingen zijn om de wereld
beter te maken.’
• ‘Ik kijk graag vooruit. Problemen uit het nu oplossen levert weinig op. De
energievoorziening moet in 2050 een natuurlijk onderdeel van het leven
zijn. Polarisatie en egoïsme hoop ik achter te laten.’
• ‘Ik hoop logheid achter te laten. In 2050 gaan we uit van vertrouwen.’
• ‘We zijn van de balans met de natuur afgeraakt. Ik hoop terug tot die
balans te komen.’
• ‘Ik hoop dat het individualistische van nu er niet meer is in 2050. Dat we
elkaar helpen, samen werken en leven.

Hierbij is hopelijk het woord ‘kansarm’ vergeten. Ieder mens heeft kansen. Er zijn geen
winnaars of verliezers. Iedereen wint of iedereen verliest. In de wereld van A zijn al
systemen waarbij succes niet wordt afgemeten aan iets meetbaars van 1 persoon. Het
gaat dan al om iets gezamenlijks, niet meetbaars. Als iedereen de kans heeft volledig bij
te dragen, neem je afscheid van dat wat niet echt/oprecht is. Winnaars worden dan ook
‘echte’ winnaars. Nepconstructies zijn verleden tijd.

Landgoed Welna
Frank is samen met zijn zussen en nichten de eigenaar van het prachtige
landgoed Welna. Het landgoed is met een visie aangelegd. Het
landschap toont momenteel vele gezichten, maar heeft ook veel
geschiedenis in zich. Frank heeft altijd gezocht naar de verhalen uit het
verleden die gekoppeld zijn aan de plek. Door verhalen te kennen, snap
je beter waar we nu staan en dat biedt een goede basis om ook vooruit
te kijken: bezig te zijn met de toekomst. En verhalen zijn belangrijk voor
de toekomst; het is nodig dat wij die verhalen nu gezamenlijk maken.
Aldus Frank is innoveren het krachtigst wanneer dit van binnenuit een
systeem gebeurt. “Veranderen is energie; pas door te veranderen kan je
zijn wie je bent”. De verbinding van de mens met de natuur is
momenteel heel dun. We zouden een sterkere verbinding met de aarde
moeten terugvinden. Dan stellen we niet onszelf centraal, maar de aarde.
Daarvoor moeten we onszelf veranderen. “De wereld van B zijn ook
andere mensen”.
De Wereld van B door Arash Aazami
Hoe begin je een beweging? Eigenlijk is de beweging al gaande, zonder
dat iemand dat bewust door heeft. Pas als het kenbaar is geworden, kun
je het zien. Dat duurt even. Dus de vraag is nu: hoe herken je een
beweging? Hier gaan we dat ontdekken met elkaar. We gaan op
ontdekkingsreis met elkaar. Soms is het aards, soms is het zweverig,
maar we komen samen tot een toekomstbeeld. Dat helpt ons om naar
de Wereld van B te gaan via B.

Positief aan dit principe

Ongemak van dit principe

• Enge stelling: ik moet bijdragen..?! Maar als we uitgaan van het idee dat in 2050 er
energie in overvloed is, is het wel positief. We zitten nu in de ontwikkelfase, we zijn
stappen aan het zetten, maar zijn er nog niet. De denkslag: er is straks energie in
overvloed is dat dus nodig. Dan hoef je ook niet allemaal perse actief bij te dragen.
Maar dat gaat dan vanzelf, iedereen doet dan mee.
• Breder dan energietransitie: je ziet dat steeds meer mensen mee gaan doen in de
maatschappij; we gaan richting een eerlijkere wereld. Het is nodig meer ruimte te
geven aan mensen, zodat iedereen een kans heeft en krijgt.
• Ja dat is rechtvaardig: logisch. Plato kwam hier al mee. De leefwereld is alleen zo
ingewikkeld gemaakt waardoor energie die in overvloed aanwezig is geen
vanzelfsprekendheid meer is. Dus moeten we terug naar een menselijke maat. De
energiesystemen moeten ons gaan dienen, niet andersom. Het is te complex
geworden.
• Energie is er in overvloed: we moeten het alleen oogsten. (Net als lol op het feest).
We ervaren het pas als we zelf eraan deelnemen. Dat vraagt dus iets van ons:
inzien dat er overvloed is. Maar wel met de verantwoordelijkheid om zelf iets toe te
voegen zodat geheel gevuld blijft.
• Overvloed is inderdaad belangrijk. In de wereld van B ben je verantwoordelijk voor de
overvloed (van de ander?)
• Iedereen is nodig. Maar een bijdrage klinkt zwaar; ‘zijn’ is ook een bijdrage
leveren.
• Ja we moeten handelen uit eigen kracht. Geen beter of slechter. Zijn wie je
bent.
• We moeten met elkaar redeneren vanuit de gevende partij, niet vanuit de
ontvanger.
• Functie van ceremonie. Wanneer je leeft vanuit de intentie is bijdragen een
vanzelfsprekendheid.
• Mooi, maar overvloed is er niet altijd. We leven vanuit: de schat vinden en die dan
volledig opmaken. Daar moeten we vanaf.
• We blijven denken vanuit: ontvanger/gever; aanbieder/afnemer; leverancier/
consument, eindgebruiker. Elk systeem blijft op die manier hyper oneerlijk, het
levert niks op. Bijdragen doet er pas echt toe als je onderdeel bent. Dús ik ben
waardevol.
• Het gaat over relaties. Wederkerigheid. Onderdeel zijn van.
• We moeten niet ontwerpen, maar laten ontstaan. Onderdelen moeten bij elkaar
komen, maar we willen altijd vormgeven. We moeten voorwaardes scheppen, niet
vormgeven
• Relaties heb je op kleine schaal: wederkerigheid kan dan ontstaan. Dat vraagt
nabijheid. We moeten weer geraakt worden. Het moet dichtbij komen. Weg van de
vanzelfsprekendheid.

• Systeemwereld gaat over e ciëntie. De onderlinge interactie, de leefwereld niet.
Die systemen zijn de wereld gaan overheersen; ze waren bedoeld al
ondersteuning.
• ‘Bijdragen’ vind ik lastig aan het principe. Waaraan? Waarom? Utiliteits-gedachte.
Wat als je dan niet wil? Vrijwilligheid als basis nemen.
• Mooi beeld, maar we kunnen het alleen als we eerst in de vernieling gaan.
Systeemwereld kapot maken als we in leefwereld durven loslaten. Eerst ‘pijn’
ervaren voordat we willen en kunnen veranderen. De reis ernaar toe is dus lastig.
Eerst een crisis nodig voordat we dit gaan bereiken.
• Bijdragen is 1, maar nu hebben we het veel over overvloed en schaarste. Ik denk
dat het gaat om ‘niet meer misbruiken’. Uitschakelen dat het een spel is en
mensen winnaars worden (en verliezers). Stop met het spel, laat het ‘zijn’.
• In de wereld van B hoeft ik niks te winnen. Het moet geen spel meer zijn.
• Je mag nu meedoen. Maar nu verlies je altijd, want de regels veranderen steeds.
• De winnaars schrijven de regels.
• Oplossing dan een spel waarin we allemaal winnen? Of geen spel?
• Het gaat erom dat je er mag zijn, en dan geen spel meer dus. Je hoeft dus ook
niet perse bij te dragen; je mag er zijn.
• Gelijkwaardig zonder gelijk te zijn. Je hoeft dus niet evenveel bij te dragen, maar
wel erbij horen.
• Vanzelfsprekendheid in de gelijkwaardigheid
• Systemen hebben ons leven complexer gemaakt. Als een systeem niet werkt gaan
we een nieuw systeem maken. Daar moeten we vanaf.
• Maakbaarheid/ controle nu in het principe.. in natuur is oneerlijkheid en eerlijkheid
er en verdriet en lol; alles tegelijk. Ambiguer dan we kunnen vatten. We moeten
niet die controle zoeken, dat staat nu te veel in het principe.
• De stelling is ook niet perfect.
• Niet: iedereen heeft alle kansen, maar als jij een kwaliteit hebt moet je wel de
kans hebben bij te dragen (als je dat dus wil).
• Gezamenlijke als uitgangspunt? i.p.v. het individuele. Diversiteit maakt
kwaliteit.
• ‘Volledig’ is lastig in het principe. Je kan ook onderdelen aan het systeem
toevoegen om pas echt volledig te kijken. Volledig in balans raken is lastig, wat
vraagt dat dan?
Poging tot nieuwe formulering
• In de wereld van B kan iedereen zijn wie zij is en bijdragen wij zij wil.
• In de wereld van B benaderen we de wereld niet vanuit schaarste maar vanuit
overvloed.
• In de wereld van B kan iedereen onderdeel van een systeem zijn en op zijn eigen
manier bijdragen.
• In de wereld van B is er een gemeenschap waar iedereen onderdeel van is. Elk
onderdeel heeft een functie en draagt op die manier op een eigen wijze bij.

Principe 2 ‘In de wereld van B kan elk element bijdragen
aan het verminderen van stress in het systeem’
In de Wereld van A is andermans stress jouw succes. De zoektocht gaat om het oplossen tot een harmonie. Dan
zijn er eerst wel dissonanten, want pas als die er zijn kunnen ze worden opgelost en tot harmonie worden. Muziek
in de wereld van A: stress is succes (dirigent die bepaalt); In de wereld van B draait het om harmonie.

Opbrengst van de wandelsessie
• Resonantie: frequentie tot staande golf. Het wordt harmonie als je luistert naar
gol engte van de ander. Uitkomst ongewis, dat maakt nieuwsgierig. Positieve en
productieve stress. Stress is niet perse negatief. Want samen kom je tot mooi
geheel. Collectief maakt het geheel. Maar je moet geen leider hebben die stress
veroorzaakt.
• In de wereld van A denken we in rollen. De ander moet zijn rol pakken. Verder zijn
er 3 dingen om aandacht voor te hebben: 1. Samenwerken: gebeurt al veel meer
dan eerder, maar kan nog veel intensiever. 2. Programmeren: zo veel plannen dat
ze programmatisch helder opgepakt kunnen worden. Dan kan het net worden
vervolmaakt. 3. Rol overheid: is een van de hoeders van de publieke belangen. In
de wereld van B is er geen overheid meer, wel iets dat stuurt op het collectief,
maar niet zo top-down. Geen dirigent meer.
• Hoe kom je van partituur naar jamsessie? De nitie: harmonie in beweging.
Verschillende elementen dagen de situatie uit om weer tot harmonie te komen.
Boog tussen spanning en harmonie. Gebeurtenis-> dan reageren. Geen planning +
controle. Send and response. Conventies.
• #Hoe dan..? dat is het meest ongemakkelijke. Maar gaat om principes die als
bouwsteen kunnen dienen. Niet om hoe we het al gaan bereiken.
• Afstemmen op omgeving. Ruimte voor individue + een dirigent. Beide nodig.
Publiek is ook nog verbonden, afgestemd op elkaar, brengt iets aan de
gemeenschap.
• Stress van maar 1 bron voor energie. Alles afgestemd, wat het heel gevoelig
maakt. Te groot om onderdeel te zijn van het systeem. Dat is juist spannend! Klein
maken.
• Een wereld zonder stress bestaat niet. Gezonde spanning mag er prima zijn. Als
samenleving kan je stress ervaren, maar als individu mag dat nooit te veel zijn.
Eerlijk verdelen binnen het systeem. Niet onevenredig.
• Voor jammen heb je geoefende muzikanten nodig.. dus kunnen we dat wel aan
met elkaar. Hoe gaan we dat regelen?
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• Hoe kan je dit nu doorzetten naar de praktijk? Hoe regels zo bepalen dat ze de
jamsessie creëren?
• Hoe brengen we het nou over? Rol voor het individu. Anderen motiveren tot het
maken van andere keuzes. Is daarvoor een crisis nodig? Of andere vorm voor
doordringen van besef?
• Hoe verder van harmonie, hoe groter de crisis die nodig is om weer in harmonie te
komen.
• Collectief beïnvloeden als individu? Ja maar accepteren dat het met kleine stapje
moet beginnen, die meteen de verandering zelf bewerkstelligen.
• Het systeem werkt dat dan wel weer tegen.. dan dus wel een revolutie nodig om
het te doorbreken. Pleidooi voor het experiment.
• Waarnemen moeten we toevoegen, want dan kan je zien of we het bijv. niet gaan
hebben over ‘te’ veel stress.
• #Hoe dan..? dat is het meest ongemakkelijke. Maar gaat nu om principes die als
bouwsteen kunnen dienen. Niet om hoe we het al gaan bereiken. Dus misschien
hoeven we dat nog helemaal niet te weten.
•
• Laten we het zien als een zwerm bijen: en koningin als onderdeel en als leider,
afgestemd en individu, vermogen tot steeds aanpassen, steeds volgen en
vernieuwen. Samen maken.
• Als afsluiting: we moeten we ook steeds iets van liefde aan toevoegen.

Poging tot nieuwe formulering
• In de wereld van B stemt elk onderdeel zich op elkaar af, waarbij gezonde
spanning wordt omarmt.
• In de wereld van B draagt (gezonde) stress/spanning bij aan een beter geheel. /

