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All United 
  



2 
 

 

 
 

 

We hebben hart voor onze wereld. 

Onze leefwereld van vandaag, maar 

ook van morgen.  

Voor natuur en voor mensen, dichtbij 

en veraf  

maar ook voor de generaties die na 

ons komen.  

We willen samen, schouder aan 

schouder, stappen zetten om door te 

breken naar een duurzame, sociale 

en eerlijke samenleving. 

Daarin speelt geld een cruciale rol. 

Circulair geld kan de impact van onze 

duurzame keuzes vergroten en de 

economische transitie enorm versnellen. 

Wandel even met ons mee. 

 

 

 

Als we duurzame verandering willen, 

moeten we het systeem zelf durven 

veranderen. Snoeien en schuiven in de 

marge zonder echte 

systeemverandering, brengt ons 

uiteindelijk meer van hetzelfde.  

Circulair is daarbij een kernbegrip. 

Dat geldt voor grondstoffen, voor 

energie, maar ook voor ons 

betaalmiddel.  

Ons geld. 

 

 

Ons huidige geldsysteem leidt tot 

groeidwang en ongelijkheid. 

Commerciële partijen creëren ‘ons’ geld 

uit het niets. 

De ECB pompt miljarden aan nieuw 

geld in de financiële markten. 

En in ons huidige financiële systeem kan 

men al speculerend geld met geld 

maken.  

 

Van al ’t geld dat nu in omloop is, is 

slechts 5% gekoppeld aan de reële economie. De rest is lucht. 

1% van de mensheid bezit nu de helft van al het vermogen op aarde.   
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Geld is zo vanzelfsprekend dat we het 

ervaren als een natuurverschijnsel, maar 

we hebben het zelf ontworpen. En we 

kunnen ’t dus ook veranderen en er 

eigenschappen inbouwen die ons 

helpen om onze doelen te bereiken. 

Circulair geld helpt ons richting een 

groene en eerlijke economie 

 

 

 

 

Iedereen koopt natuurlijk wel eens wat.  

Dat betekent dat je op een heel 

eenvoudige manier veel positieve 

impact kunt realiseren. 

In de eerste plaats door bewuste 

aankopen te doen.  

Weten wat je koopt en van wie je het 

koopt. 

En ten tweede door die aankopen te 

doen met circulair geld.  

Zodat het niet eenmalig, maar steeds 

opnieuw ten goede komt aan de 

duurzame economie.  

 

 

 

Circulair geld blijft 

in het 

betaalsysteem met 

uitsluitend 

waardengedreven 

bedrijven. 

Elke euro die 

circulair wordt, blijft 

rondgaan in de 

duurzame 

economie.  

 

Het werkt als een 

impactverdubbelaar. Niet alleen help je het bedrijf waar jij je bewuste aankoop 

doet, maar ook alle deelnemers daarna in de keten geef je een stimulans.  

Meer transacties, meer kansen om te verdienen, meer kansen voor talent. 

Minder transport en minder afhankelijkheid van banken en multinationals. 

 

Door mee te doen investeren we in elkaar. In wie we straks kunnen zijn. In wat we 

straks kunnen betekenen. 
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Op die manier ontstaan sterke regio’s 

van mensen en bedrijven die bewust 

zaken doen en verbonden raken met 

elkaar. Die elkaar omzet gunnen en al 

werkend ruimte bieden aan elkaars 

talent om zich te ontwikkelen. 

Eigenbelang komt in evenwicht met 

algemeen belang. 

Samen doorbreken we het systeem. 

 

 

 

 

 

 

 

Maar alleen systeemverandering zou 

nooit voldoende kunnen zijn. De transitie begint van binnen. Mensen komen in 

beweging door wat ze denken en voelen. Onze mindset doet ertoe. 

 

 

 

 

Elke deelnemer aan All United kiest 

bewust voor duurzaam. 

Vanuit het besef dat er alleen dan een 

leefbare toekomst kan zijn voor ons 

ecosysteem en onze leefwereld als 

mensen wereldwijd.  

 

Elk deelnemend bedrijf wordt 

aangemoedigd en geïnspireerd om een eigen verduurzamingspad te volgen.  

Elk jaar een stapje verder op de ladder van duurzaam en sociaal ondernemerschap.  
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Hóe je invulling geeft aan duurzame 

keuzes en gedrag, daarin heb je binnen 

All United alle keuzevrijheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan uit van intrinsieke motivatie, 

transparantie en elkaar inspireren.  

Door je te verbinden met andere 

deelnemers, doe je nieuwe inzichten op 

en ontwikkel je je bewustzijn. Waardoor 

je (als mens of bedrijf) vervolgstappen 

zet op je eigen verduurzamingspad  

 

Niet alleen woorden, vooral ook daden. 

 

 

 

 
Dit gebeurt niet in één regio, maar in veel regio’s. 

De lokale initiatieven voor circulair geld zijn onderling verbonden.  

Samen vormen we een netwerkorganisatie.  

Overal vanuit de mindset dat duurzaam, sociaal en eerlijk ons verder brengt. 
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All United 

Mensen blijken betrokken op elkaar. Coöperatie wint van concurrentie. 

De huidige tijd is een tijd van transitie.  

Zwaar getroffen ondernemers naast extra goed lopende bedrijven. 

Elkaar gunnen. Samenwerken. Elkaar er doorheen helpen. 

Op weg naar een betere wereld. 

Met circulair geld als impactverdubbelaar. 

 

Een samenleving waarin duidelijk wordt wat de waarde van meerwaarde is. 

Aandacht voor elkaar en voor wie na ons komt. 

Samen werken aan een betere leefomgeving. 

Gezond, duurzaam en inclusief.  

Voor nu en later.  

 

Doe mee 

 

Namens VIX, Knooppunt Zeist, Arnhems Hert, Utrechtse Euro, Eurijn en United 

Economy. Samen zijn we All United! 


