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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.

Arash geeft aan dat hij bij het opstellen van de principe een ‘kortsluiting’ in zijn hoofd kreeg. Alle energie die we gebruiken is regeneratief. De cyclus duurt miljoenen jaren.
Wat we nu aan het doen zijn met energie is, dat we in korte tijd een miljoen jaar opbouw verbranden. Kortom, de mate waarin we omgaan met het regeneratieve vermogen
van onze aarde is een factor miljoen te snel. Dat betekent dat we moeten gaan zoeken naar: wat is de kortst mogelijke regeneratieve cyclus?

Kennismaking
Hieronder zie je hoe iedereen zich heeft voorgesteld.

Hoe komen we van lange cycli naar superkorte cycli? We denken dat fossiele bronnen zoals olie, kolen en gas energiebronnen zijn, maar het zijn dragers van zonne energie.
Als je dichter naar de bron gaat, dan wordt de cyclus korter. Als dat het doel is, dan is de vraag: hoe we komen dichterbij de bron? Kunnen we e ectiever gebruik maken
van de bron? De principe luidt als volgt: In de wereld van B zoeken we naar optimale regeneratie.

Aan de derde sessie van de serie bijeenkomsten over de Principes van de
Wereld B doen een aantal nieuwe mensen mee en zijn er deelnemers die ook
aan eerdere sessies hebben deelgenomen.

Een van de deelnemers geeft aan dat je nooit tegen dit principe zou kunnen z n. Na het uitwisselen van een aantal gedachten, maakt een van de deelnemers een
scherpe opmerking. Heeft een korte cyclus ook geen nadelen? Verliezen we b korte cycli ook niet veel waarde, denk b voorbeeld aan biodiversiteit. Typeert dit
principe eigenl k niet de complexiteit van de wereld. De wereld is per de nitie ongemakkel k en complex. Naarmate we kunnen doordringen tot de bron, kunnen we
ook dingen meer beïnvloeden. Dekt dit principe wel de lading van hetgeen we samen willen?

Paul Dalebout heet de deelnemers welkom. De sessie is een gezamenlijke
reis naar de wereld van B, naar 2050. Sommige mensen voelen alsof ze al in
2050 leven. Paul stelt de vraag of het mogelijk en wenselijk is om je te
gedragen alsof je al in 2050 leeft. We gaan in deze sessie met elkaar in
gesprek over de principes van 2050 en Arash Azami gaat de deelnemers
leiden bij de gesprekken over twee nieuwe principes die hij zal introduceren
en toelichten.

Het woord optimaal voelt voor een aantal deelnemers niet goed. De zorg is dat ‘optimaal’ de kans op excessen vergroot. De kronkelende rivier wordt als voorbeeld
genoemd. De kronkelende rivier geeft ook iets terug aan de omgeving (mooi landschap). Er worden allerlei voorbeelden gedeeld die aangeven hoe het meer zou kunnen
z n dan alleen maar optimale regeneratie (topkoks die stoppen met gerechten met vlees, jongeren die niet meer alleen achter een scherm communiceren, etc.).
Arash reageert op de kronkelende rivier. H geeft aan dat dit z n stelling/principe ontkracht. Vergel k een rivier die snel stroomt en het water in korte t d in zee belandt
versus een kronkelende rivier. De kronkelende rivier raakt veel meer, daardoor wordt het een aantrekkel k gebied voor veel mensen (maar soms ook niet, denk aan de
huidige overstromingen die het kan veroorzaken). Als je inzoomt, dan ga je optimaliseren, maar als je uitzoomt dan zie je dat het ook slecht kan z n. Zou het niet beter
z n om het principe te w zigen in ‘in de wereld van B optimaliseren we de kwaliteit van leven’. Het woord optimaal trekt ons eerder terug naar waar we niet naartoe
willen.

Het doel van deze sessies is om met elkaar de ‘principes van de wereld van
B’ te ontwikkelen. Vanuit de idee dat we de Wereld van B niet te bereiken
is met de taal en de principes van vandaag, maar dat we de toekomst juist
bereiken via de uitgangspunten waarop die toekomst is gebouwd. Met deze
sessies hopen we een gezamenlijk narratief op te stellen die inspireert en
verbindt.

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.

Het woord optimaal wordt meer in relatie met de wereld van A (de afgelopen 100 jaar) gebracht waarin we kozen voor verschepen, transporteren, produceren, wat heel
vervuilend is. Zou het woord ‘circulair’ een alternatief kunnen z n? Hierop wordt gereageerd dat je b het woord ‘circulair’ je in gedachten een dichte cirkel maakt,
terw l niets een dichte cirkel is. Daarmee simpli ceren we mogel k het model.

Er zijn een aantal spelregels bij deze gesprekken. Elke inbreng is waardevol
en daarom is een van de spelregels om de inbreng van de ander niet te
ontkrachten maar te verrijken. De andere spelregel is dat je in deze sessie
helemaal jezelf mag zijn. Alles wat gezegd wordt, blijft binnen de groep. De
principes zijn niet goed of fout, ze zijn in ontwikkeling (‘bèta’).

Ongemak wordt ook gevoeld b dit principe in relatie tot het principe dat energie een recht is. Z n we niet aan het uitsluiten als we gaan focussen op optimalisatie? Een
andere gedachte b het woord optimaal is dat het geen ruimte biedt aan de ‘tussenliggende fase’. Een van de deelnemers geeft aan dat dit principe juist kan helpen om
innovatieve keuzes te maken, zoals het kiezen voor materiaal dat zo goed is dat het zichzelf ‘regenereert’.

De deelnemers stellen zich voor en daarbij geven ze antwoord op de
volgende drie vragen:
- Wie ben je?
- Wat maakt het dat je hier bent?
- Wat is je verlangen voor 2050 en
- Wat wil je achterlaten in 2021?

Streef onbekommerd naar het ideaal (Loesje)
Het voorbeeld van de jaren 30 huizen wordt genoemd. Mensen leven graag in deze woningen. Het is daarom ook belangr k dat we b duurzaamheid ook denken aan
wat mooi is. Als duurzaam mooi is, dan gaan we het ook mooi houden. Denk aan het kopen van een iPhone. Dat brengt het gesprek op het sociale element en als
voorbeeld wordt de inrichting van een Amsterdamse w k met kinderspeeltuintjes genoemd. B innovatie is het ook belangr k dat we k ken dat het geen ongewenste
prikkels heeft, zoals de gaming industrie.

De deelnemers beantwoorden de vragen en de antwoorden op de laatste
twee vragen worden op een post-it geplakt.

Een van de deelnemers geeft aan dat de woorden van het principe niet kloppen en het principe onhaalbaar is. In principe is alles cyclisch. Alle energie is hernieuwbaar,
maar sommige z n moeil k hernieuwbaar. Hierop wordt aangesloten en aangegeven dat het inderdaad klopt dat alle energie hernieuwbaar is, maar dat aan sommige
energiedragers meer nadelen kleven, zoals het veroorzaken van meer CO2-uitstoot.

Robert Guerain maakt een visueel verslag van de gesprekken over de
principes en Huri Sahin zorgt voor het verslag van de sessie.

De Wereld van B sessies vinden plaats op landgoed Welna in Epe.

De principes van de Wereld van B
Principe 1 ‘In de wereld van B zoeken we naar optimale regeneratie.’

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.

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.

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.

Toch bl ft men het principe ook heel mooi te vinden. Hoe mooi is om zelf een eigen energiemoestuin te kunnen hebben en dat we niet afhankel k worden van andere
landen? Een van de deelnemers ziet het mogel ke antwoord in kleine robots (zo klein als een molecuul). Dat zou een klein koffertje kunnen z n dat je kr gt b je
geboorte en energie (?) regenereert als je dat nodig hebt.
Hoe zit het b dit principe met neveneffecten? Hoe zit het met de ‘umwelt’? Zit dit principe niet op een te laag niveau? Moeten we ons niet afvragen wat het
energieverhaal zou moeten worden. Het sociale systeem hierb betrekken. Het woord welz n wordt hierb genoemd en aan de orde komt dat Floris Alkemade over
welz n veel heeft geschreven. Welz n veronderstelt een actieve betrokkenheid. Ook welz n is sterk geïnstitutionaliseerd. De vergel king met ‘welz n’ zorgt voor een
interessant gesprek over hoe we als samenleving van ‘segregatie’ naar ‘inclusie’ z n veranderd. Voorbeeld, vroeger werden mensen met een beperking in de
samenleving apart geplaatst (segregatie), daarna werden ze meer onderdeel van de samenleving (integratie), dat ontwikkelde door naar een ‘inclusieve samenleving’ en
nu wordt er gesproken over de stap naar een genereuze samenleving. In Groningen is deze vraag gesteld: Hoe maken we Groningen genereus? Deze vraag leidt tot
meer acceleratie (versnelling) en mensen kr gen een rol in de beweging. In plaats van b voorbeeld b mobiliteit aan mensen te vragen ‘hoe kom je van a tot b’, kan je
ook vragen ‘wat kom je tegen b de weg van a naar b’. Je zult dan meer te weten komen over de gevoelens van mensen.

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”.

Het woord ‘genereus’ zorgt voor een ander niveau in het gesprek over het principe. Er l kt in de groep als het ware een andere (meer positieve) energie te ontstaan.
Moeten we optimaal niet veranderen in genereus en kiezen voor een genereus energiesysteem. Er wordt wel gewaarschuwd dat we niet door het kiezen van andere
woorden de feiten gaan verzachten. Je ziet dat ‘semantiek’ ook als wapen wordt ingezet als men weinig kennis heeft (of misschien niet openstaat voor verandering).
Hierb wordt Paul Wouters (Belgische losoof) aangehaald (zie https://www.paulwouters.be/) en het verschil hoe Belgen en Nederlanders beginnen aan een nieuwe
taak.
De keuze voor het woord ‘genereus’ is mogel k goud. Het principe is namel k pas waardevol als het tot actie leidt. Hoe vertalen we ‘genereus’ naar actie en impact?
Hoe zorgen we dat het systeem genereus wordt. Het gesprek over het eerste principe wordt afgerond.

Principe 2 ‘In de wereld van B kunnen is energie de basis van waardecreatie energie’
Arash introduceert het tweede principe. Dit principe is meer holistisch. In de Wereld van B gaan we er vanuit dat de basis van onze economie energie is. Bij economie denken we aan geld
oftewel het verplaatsen van cijfers. Kunnen we een energiesysteem voorstellen zonder een bank? Kunnen we een bank voorstellen zonder een energiesysteem? De basis van alle creatie is
energietransformatie. Het maakt daarbij niet of jouw bedrijf gaat over het maken van auto’s of het verplaatsen van auto’s.
Het principe wordt ondersteund met een voorbeeld. In de afgelopen 15 jaar is een brood tweemaal zo duur geworden. Dat zou impliceren dat het brood tweemaal zo groot of tweemaal zo
lekker of tweemaal zo voedzaam is geworden. Het is heel raar dat je zoveel meer moet betalen. Ons geld is dus minder brood waard. Terwijl een joule, ook in Kenia, éen joule is. Een joule
in Kenia is net zoveel joule als in Nederland. Daarom is de stelling/principe: in de wereld van B kan je energie zien als valuta.
Energie kun je niet maken uit het niets. Je kunt nooit energie maken uit het niets. Je kunt er zo e ectief mogelijk mee omgaan. Niet iedereen kan energie maken. Wat je hiermee doet, is
dat je de bank uitschakelt. Dan heeft de bank er geen grip op. In de wereld van B kunnen we stellen dat de basis van waardecreatie energie is.
De Wereld van B door Arash Aazami

B dit principe gaan de deelnemers niet in een vakje gemak/ongemak staan, maar gaan met elkaar in gesprek. Een van de deelnemers merkt op dat een uur arbeid van een delivery
etskoerier minder waard is dan een uur voetbal door Messi.

Arash Azami start het gesprek. Hij geeft aan het een voorrecht te vinden om
met het energievraagstuk bezig te kunnen zijn en is blij te zijn met de
aanwezigheid van de deelnemers die ondanks het weer (regen) en de
vakantieperiode aanwezig zijn.

De vraag wordt gesteld waarom we zoveel fossiele energie gebruiken. Is het antwoord dat fossiele energie de meest dichte vorm van energie is? We hebben allemaal toegang tot
zonne-energie. De vraag is wel of dat echt zo is.

Het verlangen van Arash voor 2050 is ‘herstelde verbinding’. De verbinding
tussen ons (de mens) en de natuur is stuk. Dat geldt ook de verbinding tussen
de mensen en dat geldt ook voor de verbinding
binnen ons zelf.

Mooi aan het principe is dat het een ‘decentraal’ karakter heeft. Het is niet centraal zoals dat vroeger gebeurde wanneer de heren van de SEP (N.V. Samenwerkende ElektriciteitsProductiebedr ven) centraal bepaalden waar de energiecentrales geplaatst mochten worden.
In de wereld van A halen we energie uit verre landen. De koppeling van energie en nanciën heeft negatieve effecten. Deze koppeling zouden we moeten weghalen. In de wereld
van B mag de netbeheerder niet functioneren als een bank. Er moeten minder businessmodellen komen.

Arash wil in 2021 het onbenutte menselijk potentieel achterlaten. Voor Arash is
het armoede als je veel zou kunnen als mens als je de kansen daarvoor zou
krijgen (maar het niet krijgt).

Lopen we b dit principe niet het risico dat energie zich als een geldsysteem gaat gedragen. Energie is er al. Kan b deze principe energie niet de nieuwe currency worden en zich
gaan gedragen als geld? Gaat alles van waarde zich niet ernaar gedragen?

De principes van 2050 zijn er al, maar de vraag is hoe we deze principes gaan
delen. Hoe zorgen we ervoor dat steeds meer mensen de principes herkennen
en verder kunnen brengen.

De vraag wordt gesteld wat we met dit principe willen bereiken? We willen minder afhankel k worden van machtsrelaties vanuit een democratiseringsprincipe. We willen een ander
nancieel systeem. Het bestaande werkt niet goed. Met dit principe kr g je een enorme wil om waarde te creëren.

De vraag achter de vraag is: hoe starten we de beweging?
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De b dragen van de deelnemers leiden tot vragen en opmerkingen (verschillend van karakter):
- “Ik geloof dat energie een niet toe te eigenen basisvoorziening is. We moeten leren oogsten”.
- “Moeten we een centrale energiebank oprichten? Kan iedereen wel echt energie maken? Heb je niet een huis met een dak nodig? Je hebt ook een zonnejas of een hoedje met een
propeller is daarop de reactie.
- “Is dit systeem niet libertair? Zouden we niet in overvloed moeten denken. Vraagt dit principe niet om energiemanagement en beheersing?”
- “Hoe meer je energie-infrasturen je aanlegt, hoe meer afhankel kheden je creëert.”

Afsluiting

De vergel king wordt gemaakt met het feit dat we allemaal longen hebben en via onze longen zuurstof kr gen. Ook wordt de vergel king met internet gemaakt. Vroeger was internet
erg duur en nu heb je zoveel oneindige data. Bitcoin wordt genoemd en geconcludeerd wordt dat Bitcoin b de wereld van A hoort.

Tijdens de afsluiting kwam onderstaande naar voren.

Er wordt gepleit voor herwaardering van fysieke arbeid. Dat heeft de pandemie (Corona) ook aangetoond. Geconcludeerd wordt dat we b dit principe te veel vanuit oude patronen
denken. Moeten we energie niet onderdeel laten worden van ruimtel ke voorzieningen. Als je energie als onderdeel ziet van de ruimte, dan wordt het ‘public good’.
Moeten we een energiebelasting invoeren waarb je belastende energie en belastingvr e energie hebt. Een principe in de wereld van B kan z n dat niemand energie hoeft te kopen.

De sessie wordt afgesloten met een dankwoord door Paul en Arash.
Paul geeft aan dat de deelnemers welkom z n b de volgende sessie
op 1 september. Z ontvangen een uitnodiging en het verslag van
deze sessie, inclusief een visueel verslag.

Paul stelt voor om tot een holistisch eindpunt te komen. Vervolgens wordt het gesprek nog vervolgd. Energie kan een currency of multicurrency worden. Misschien kunnen we een
tussenfase creëren waarb we ‘longen’ kr gen, een systeem om energie te produceren. De zorg bl ft dat je b dit principe kan werken naar een ‘Locked in’ en afhankel kheid
creëert. Als laatste ongemak wordt genoemd dat we moeten voorkomen dat b voorbeeld kinderen in m nen gaan werken omdat we grondstoffen nodig bl ven hebben.

Kristel nodigt iedereen uit voor het RES congres op 3 november 2021
in Amersfoort (meer info volgt op https://rescongres.nl/)
Paul vraagt of de deelnemers het goed vinden dat hun mailadressen
en namen onderling worden gedeeld. Allen deelnemers reageren
positief.
De deelnemers gaan genieten van de veganistisch curry, gemaakt
door Arash (van currency naar curry 😉 ).
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20210727 - De Wereld van B
'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.

