Beste lezer,

Dit korte document zet uiteen wat de effecten kunnen zijn van de invoering
van een parallelle tijdmunt naast de euro, die welbestede tijd kwantificeert.
Tijdmunt is een monetair instrument dat het maatschappelijk middenveld
faciliteert, de civil society laat groeien en zelfredzaamheid en eigen regie van
burgers tot op hoge leeftijd mogelijk maakt.
Het streven is te komen tot een experiment met een digitale staatstijdmunt,
een persoonlijke tijdrekening en een tijdpensioen voor de inwoners van
Nederland.

Deze tekst is een tussenbalans van allerlei studies en activiteiten die ik in de
afgelopen drie jaar heb ondernomen binnen Studio Van Dijk.
Ik hoop dat met deze samenvatting uw interesse gewekt wordt en het leidt tot
het doordenken van de mogelijke opbrengsten van dit idee voor uw
organisatie, niet alleen op financieel maar ook op sociaal gebied.
Ik wens u veel leesplezier
Ada van Dijk

Studio Van Dijk, social design voor pensioen
www.studiovandijk.com
www.tijdpensioen.nl
06 28361403, ada@studiovandijk.com
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Wat is Tijdo?
Tijdo is een staatstijdmunt die rekent in uren in plaats van in euro’s. Een uur tijd in Tijdo staat voor
een uur informele hulp, ongeacht de prijs van het equivalent in sommige markten van de euroeconomie. Het is een ruilsysteem voor de belastingtechnische ‘hobbysfeer’ en niet bedoeld voor
professionele arbeid en commerciële verkoop van goederen. Tijdo kan door burgers benut worden
om anderen te belonen voor de tijd die zij stoppen in de hulp aan hun naasten.
Tijdo heeft geen wisselkoers met de euro. Er is geen rente en geen demurrage bij het
oppotten van de uren. Tegoeden in Tijdo worden niet belast en er wordt geen BTW geheven op
transacties. Daarmee zit de Tijdo de financiële economie en haar pensioenregelingen niet in de weg.
Hoe ontstaat Tijdo?
Vanaf de AOW-ingangsdatum krijgt iedere Nederlander jaarlijks 100 Tijdo op zijn of haar
Tijdrekening gestort. Die rekening staat bij de SVB en is gekoppeld aan het BSN nummer dat recht
geeft op AOW pensioen. Het is een digitale valuta, maar het is voor lokale organisaties en gemeentes
mogelijk om de tegoeden over te boeken naar lokale tijdmunten die wel werken met papieren
biljetten of munten. Lokale tijdmunten kunnen dus 1 op 1 gewisseld worden voor Tijdo (1 uur in
lokale tijdmunt = 1Ŧ ). Iedere burger beschikt maximaal over 750 Tijdo.
Ouderen die niet digitaal actief zijn of mensen die geen BSN hebben, zoals vluchtelingen
kunnen meedoen via lokale tijdmuntsystemen binnen een gemeente of zorguitvoerder die wel
biljetten in omloop kunnen brengen. Met deze opzet kunnen de al bestaande munteenheden hun
activiteiten uitbreiden met activiteiten in hun eigen tijdvaluta. Men kan in deze opbouwfase al
transacties doen, en bijvoorbeeld de buurvrouw belonen voor het voeren van de poes in de vakantie
of de buurtkinderen te belonen voor het wassen van de auto.
Wat is Tijdpensioen?
Tijdpensioen is een complementaire nationale tijdpensioenoplossing, naast euro
voorzieningen. Het is een stelsel van persoonlijke potjes die bijgehouden worden op
een tijdrekening: in ieder potje mag maximaal 750 uur zitten. Als de jaarlijkse gift op
een rekening met 750 uur of meer wordt geboekt heeft het geen effect. Tijdo kan
door tijdrekeninghouders naar eigen inzicht benut worden voor het vergoeden van
hulp. Iedereen die ouderen helpt verzamelt zo in de opbouwfase als een eigen
tijdreserve uit de vergoedingen van ouderen.
De pensioenambitie reikt echter verder dan oppot en betaalmiddel: het is
een middel om mensen te prikkelen om actiever oud te worden en hoort in de vijfde
pijler van het pensioenstelsel (doorwerken na pensionering). Door de cap op 750 uur
wordt het doen van transacties immers aangemoedigd na pensionering.

Afbeelding 1 Vijfde pijler in de
Pensioenschijf-van-vijf. Zie
www.nibud.nl

Bestaansreden tijdpensioen
Het huidige euro pensioensysteem neemt een steeds grotere hap uit de lonen in de reële economie,
zonder dat er belasting over geheven wordt. Dit geld wordt voor lange tijd in de financiële economie
gestald en het maakt, tot nu toe, gepensioneerden tot de meest welvarende groep in Nederland.
De overheid verwacht nu dat ouderen langer zelfstandig blijven en hun omgeving daarvoor
inzetten. Maar omdat mantelzorg, vrijwilligerswerk en vriendendiensten vanouds alleen maar tijd
kosten en niet vergoed worden ontstaat vraagverlegenheid bij senioren en worden hun helpers
steeds gereserveerder in het toezeggen van hulp. Dit leidt bij senioren onnodige grote
afhankelijkheid van echtgenoten en kinderen en veroorzaakt onnodig eenzaamheid.
Met tijdmunt als beloning kunnen ouderen hun waardering voor hulp van derden concreet
maken, maar daarnaast ook zelf ‘doorwerken na hun pensioen’, en actief blijven nadat zij gestopt
zijn met werken. Aan de andere kant maken vrijwilligers en mantelzorgers hun inspanningen
maatschappelijk zichtbaar en kunnen zij deze optellen op hun tijdrekening. Deze dynamiek maakt
het principe van sociaal kapitaal en de wederkerigheid ervan bespreekbaar en actionabel.
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Doelgroep tijdpensioen
Tijdpensioen is gericht op mensen van middelbare leeftijd die mantelzorgen en vrijwilligerswerk
doen. Als zij werkloos worden is de kans groot dat zij langdurig werkloos blijven en daarmee ook
geen pensioen meer opbouwen. Omdat de AOW later ingaat lopen zij - relatief gezien - ook een
hoger risico op een oude dag met een laag inkomen.
Best practises
Er zijn buitenlandse successen. We hebben de Fureai Kippo in Japan, een nationaal tijd-voor-tijd
systeem met twee clearing houses, opgezet voor de Japanse zorgsector. In Zwitserland zijn twee
regionale tijdpensioenfondsen die uren als basis voor pensioenopbouw hanteren. Zij heten
Zeitvorsorge St. Gallen en KISS (Keep It Small and Simple). Op het systeem KISS in Zurich/Zug is dit
voorstel voor een groot deel gefundeerd, na een studiereis in maart 2015.
http://www.kiss-zeit.ch/index.php/einstieg-kiss.html
https://www.generationen-dialog.ch/zeit-macht-reich/
https://www.generationen-dialog.ch/zeitvorsorge-auf-dem-pruefstand/
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De Zwitserse nationale regering heeft in 2013 ingestemd met tijdmunt als wettelijk betaalmiddel
waarbij geen wisselkoers met de Zwitserse frank en belastingverplichtingen opgelegd worden. Dat
bracht een actieruimte voor experimenten. De financiering van de overkoepelende organisatie is
opgepakt door AXA bank, en op lokaal niveau wordt vanuit kanton of gemeente subsidie gegeven
voor de lonen van professionele community managers en publieksactiviteiten. Bij onderzoeksinstituut BASS verscheen in 2016 een rapport over de uitgespaarde kosten op Wmo-achtige
diensten en uitstel van opname in een zorginstelling.
De Nederlandse praktijk
Nederland kent weinig tijdmunten ten opzichte van Engeland, de USA en Duitsland. Rotterdam had
in 2014 twee tijdmunten: de Zuiderling in de Afrikanerbuurt en Tijdmunt.nl, een studieproject van
de masterstudie Strategic Entrepeneurship. Ernst en Young gesponsorde tijdmunt.nl in natura.

Afbeelding 2 de positie van tijdmunt en tijdpensioen.

Op dit moment zijn beide munten gestopt. Oorzaken zijn het niet-verankeren in de publieke sector /
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gemeente en het niet kunnen betalen van professioneel management. Het mondiale Time Republik
in Amsterdam: https://www.timerepublik.com/. En de Haagse tijdmunt www.timebank.cc zijn nog
succesvol. Beide zijn Engels en worden gerund door onbezoldigde geëngageerde jongeren.
Waarom investeren in Tijdmunt?
Sponsoren zouden tijdmuntinitiatieven moeten ondersteunen die bij hun primair proces horen of
nieuwe activiteiten in lijn daarmee moeten opzetten. Hiermee kunnen ze hun reputatie verbeteren
en soms ook gewoon kosten verminderen in hun eigen verdienmodel. Hieronder staat een overzicht
van denkrichtingen voor proposities voor de drie sectoren: pensioen, zorg, overheid.

Afbeelding 3 Voorstel tijdmuntproposities voor drie sectoren

Doorrekenen tijdpensioen in een pilot
Een pensioensysteem vullen kost tijd. Dat rustige tempo is nodig om in de praktijk te wennen aan
zowel meerdere betaalsystemen en aan het feit dat dit als helikoptergeld voor gepensioneerden
beschikbaar komt. Het is een sociale vorm van geldschepping die direct bij de burgers beland. Wat
zijn de resultaten? Maken thuiswonende gepensioneerden gebruik van hun tegoed en faciliteren zij
hun helpers in het vormen van een Tijdpensioen?
Worden private schulden in euro sneller afbetaald? Is er een positieve impact in het maatschappelijk
middenveld zichtbaar? Is het een alternatief voor basisinkomen? Wat doen uitkeringsgerechtigde
mantelzorgers die een plicht hebben tot tegenprestatie? Wordt het voor oudere werkzoekenden
eenvoudiger de periode tot hun ingangsdatum AOW te overbruggen? Om deze zaken goed te
kunnen onderzoeken en meten moet een pilot minstens een termijn hebben van vijf jaar.
Ten slotte
Ouderen hebben naar eigen zeggen de verzorgingsstaat gefinancierd en er zijn veel senioren die
moeite hebben zich aan te passen aan veranderende demografie en verhoging van
levensverwachting. Het is hard nodig om meer sociale strategieën te integreren in de
stelselherziening werkgeverspensioen. Een parallel initiatief als tijdpensioen is een platform om deze
discussie te voeren en over nieuwe en moderne vormen van solidariteit en collectiviteit na te
denken.
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