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Voorwoord
2015 gaat de geschiedenis in als het jaar van ...
Dat is een zinnetje dat je vaak hoort, zo tegen het eind van het
jaar, maar het is eigenlijk een beetje raar. Geschiedenis ontstaat
pas in de toekomst. Je kunt pas terugkijken als je verder bent.
Met vooruitkijken is het al net zo. We zien rimpelingen aan de
horizon, maar wat er precies op ons af komt, is lang niet altijd
duidelijk, laat staan wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
Toch is dat wat wij het liefst doen. Ontwikkelingen signaleren,
verkennen, er een beetje op kauwen en mee spelen en onze kennis dan weer delen met de wereld in de vorm van lezingen, artikelen, workshops, radio-uitzendingen en podcasts.
Deze pdf bevat een kleine bloemlezing van onze productie van
het afgelopen jaar. Het bevat een artikel van Ronald over het onvoorwaardelijk basisinkomen, een onderwerp waar we druk mee
waren onder de vlaggen van MIES en OnsBasisinkomen. Misschien ken je het al, want het stuk werd online bijna 100.000
keer gelezen. Ook is er een stuk over start-ups en ondernemerschap - een onderwerp waar we al heel lang mee bezig zijn, maar
dit jaar weer extra relevant nu we onze intrek hebben genomen
in start-up ecosysteem The Big Building. En als klap op de vuurpijl is er een nog niet eerder gepubliceerd (NIEUW!) stuk van
ons beiden over een paar minder bekende mogelijkheden van bit-

coin en blockchain. Dit alles aangevuld met een paar audio- en
videofragmenten, want leve de technologie.
Als we vooruitkijken naar onszelf in 2016, dan zien we in ieder
geval iets nieuws: trendontbijtsessies. De deal: vier keer in het komende jaar verzorgen wij een ontbijtsessie waarin we jou en een
tiental anderen meenemen in de belangrijkste trends van het moment en waarin we samen bespreken wat de consequenties kunnen zijn.
Interessant? Hier kun je er meer over lezen en je aanmelden. Wij
zouden het doen, als we jou waren ;-)
Maar sowieso wensen we je een heel goed jaar toe.

Lykle en Ronald
http://thesisone.com
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Essays

Een paar artikelen die wij het
afgelopen jaar schreven. Om de
gedachten te scherpen.

Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
In plaats van praten over de exacte bestemming kunnen we beter beginnen de goede kant op te bewegen

Het idee van een onvoorwaardelijk
basisinkomen voor iedereen is een van de
beste ideeën ooit. Het zou een paar
belangrijke economische en sociale
problemen oplossen en het zou de
sociale zekerheid toekomstbestendig
maken. Helaas is het ook een van de
slechtste verhalen ooit. Het verhaal lijkt
zo frontaal in te gaan tegen een aantal
diep verankerde normen en waarden, dat
veel mensen hun oordeel al klaar hebben
lang voordat ze de werkelijke implicaties
van het idee tot zich hebben laten
doordringen. Bovendien: zo eenvoudig
als het idee is, zo moeilijk is de
uitwerking. In plaats van praten over de
exacte bestemming kunnen we beter
beginnen de goede kant op te bewegen.
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Het Lever-effect
Sinds een kleine anderhalf jaar ben ik, met anderen, bezig Nederland rijp te maken voor experimenten met een onvoorwaardelijk basisinkomen. In dat anderhalf jaar heb ik heel vaak te
horen gekregen dat ik een hippie, een communist, een uitvreter en een luilak ben, die gedreven wordt door afgunst en
naïef idealisme. Overigens heb ik bijna net zo vaak te horen gekregen dat ik een vazal ben van de elite en het grootkapitaal,
dat ik de transitie naar een eerlijke en duurzame samenleving
wil blokkeren en dat ik de arbeiders wil degraderen tot knechten van de staat. En gelukkig heb ik ook heel veel mensen horen zeggen dat dat een heel goed idee is, dat basisinkomen.
Wat ik bijna nooit heb gehoord is: “Basisinkomen? Daar heb
ik eigenlijk geen mening over.” Het basisinkomen heeft wat in
mijn familie het lever-effect heet. Je houdt ervan of je haat
het, een middenpositie is er niet. En wat me ook is opgevallen:
zowel onder de de voor- als de tegenstanders bevinden zich
mensen met een heel merkwaardig beeld van een basisinkomen. Veel mensen hebben een hele uitgesproken mening over
iets waar ze zich eigenlijk niet zo goed in verdiept hebben. Dat
gaat nog een stapje verder dan het lever-effect.

Bedrieglijk Eenvoudig
Het onvoorwaardelijk basisinkomen is een eenvoudig en helder idee. Je kunt het in één zin uitleggen. Iedereen krijgt
maandelijks een bedrag dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht zijn inkomen, vermogen of de samenstelling van zijn huis-

houden. Dat moet iedereen toch kunnen begrijpen, zou je zeggen. Maar nee: “We hebben in Nederland al een basisinkomen. Dat heet de bijstand.” Tja. Lees de definitie van basisinkomen, zoek voor de zekerheid ook nog even “bijstand” op op
Wikipedia en vergelijk de twee, zou ik zeggen. Maar zo ver komen veel mensen niet. Iets in het verhaal maakt dat ze zijn opgehouden met luisteren en dat ze hun mening al klaar hebben.
Het nadeel van de korte en krachtige formulering is voorts dat
mensen van alles er omheen zelf gaan invullen. Of juist weglaten. Zo zijn er mensen die lijken te denken dat alle salarissen
worden afgeschaft: “Dus iedereen krijgt hetzelfde? Dat werkte
in de Sovjet-Unie ook zo lekker.” Nee, een basisinkomen, het
woord zegt het al een beetje, is de basis van je inkomen. Daar
bovenop kun je meer verdienen, bijvoorbeeld door te werken.
Een vaker voorkomend misverstand is dat het basisinkomen
bovenop alle bestaande systemen komt, dus dat er verder
niets wijzigt: “Alle Nederlanders tussen de 18 en 65 een basisinkomen geven van € 1000 per maand kost € 120 miljard.
Dat is onbetaalbaar.” Nee, een basisinkomen vervangt de bestaande uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten. Je krijgt een heel nieuw systeem van belastingen en
sociale zekerheid. Je kunt er voor kiezen om zo’n nieuw systeem budgettair neutraal in te voeren, maar je zou ook kunnen
verdedigen dat het iets mag kosten, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat een basisinkomen besparingen oplevert op andere
begrotingshoofdstukken: zorg, welzijn en justitie. En zo zijn er
meer keuzes te maken. Je kunt er voor kiezen om de financiering helemaal uit de inkomstenbelasting te doen, dat levert
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een vrij hoog tarief op, maar je kunt er ook voor kiezen om
een groter deel van de belastingopbrengst uit omzetbelasting
en/of vermogensbelasting en/of belastingen op grondstoffen
te halen. Hoe dan ook, betaalbaar is het zeker. € 120 miljard is
veel geld, maar ons nationaal inkomen ligt in de buurt van de
€ 600 miljard. We hebben het geld; het is puur een verdelingsvraagstuk. En hoe die verdeling uitpakt hangt helemaal af van
hoe je het basisinkomen precies inricht en financiert. Dit alles
betekent ook: het idee is dan wel eenvoudig, maar de uitwerking allerminst. De eenvoud is bedrieglijk.

Twee Valkuilen
De bedrieglijke eenvoud van het idee levert, zo heb ik gemerkt, twee valkuilen op die eigenlijk niet te omzeilen zijn in
een gesprek over het basisinkomen.
De eerste valkuil is de allergische reactie. De eerste paar woorden van de beschrijving van het idee van het basisinkomen,
“iedereen krijgt”, zijn voldoende om een groot aantal mensen
in de gordijnen te krijgen. “Hoezo krijgen? Werken voor je
geld!” roept rechts. En links: “Hoezo iedereen? Waarom zouden we de rijken geld geven?” Daarmee zitten de oren vervolgens dicht en is het denken geblokkeerd. Het nog kortere verhaal, “gratis geld voor iedereen”, is wat dat betreft nog erger.
Uitleggen helpt niet, net zoals je atheïsten niet in het hiernamaals kunt laten geloven door het beter te beschrijven. Je zult
het moeten laten zien. Dat is ook de reden dat ik me inzet om
experimenten van de grond te krijgen.

De tweede valkuil is die van de duivelse details. De beste manier om het basisinkomen voor de komende tien jaar van de
politieke agenda te houden is tegen de voorstanders te zeggen:
“Goed idee! Zodra jullie met een uitgewerkt voorstel komen,
voeren we het de volgende dag in.” Het idee is zo groot en zo
veelomvattend, en de voorstanders zijn zo divers, dat er geen
sprake kan zijn van een breed gedragen blauwdruk. Anders gezegd: elke specifieke uitwerking leidt tot zulke grote herverdeeleffecten (groepen die er tientallen procenten op voor- of achteruit gaan) dat dit in het Nederlandse politieke bestel onhaalbaar is.
De valkuilen zijn breed en diep. Dus hoe goed het idee ook is,
ik geloof niet dat het ongeschonden de overkant haalt. Ik geloof niet dat er op een dag in Nederland een meerderheid is
voor zo’n radicale verandering.

Maar Het Roer Moet Wel Om
Tegelijk wordt steeds duidelijker dat het huidige sociale en fiscale stelsel kraakt in al zijn voegen. Het is grotendeels opgehangen aan het uitgangspunt dat een groot deel van de bevolking een stabiele baan heeft die voldoende oplevert om een
huishouden mee draaiend te houden en ook nog wat aan de
belastingdienst af te dragen. De globalisering, de technologische ontwikkelingen en niet te vergeten de demografische
trends hebben dat uitgangspunt behoorlijk aangetast; de basis
van ons sociale en fiscale stelsel wordt smaller en smaller. Om
het betaalbaar te houden wordt er al decennialang geschaafd
en gerepareerd en weer geschaafd en gerepareerd.
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Het resultaat is een stelsel waarin negentig procent van de
huishoudens maandelijks geld krijgt van de overheid in de
vorm van een toeslag, uitkering of voorlopige teruggave. Een
stelsel waarin twintig procent van de actieve beroepsbevolking, namelijk ongeveer 750.000 zzp’ers en ongeveer evenveel
flexwerkers, nauwelijks bediend worden. Een stelsel waar
“aan de onderkant” mensen nauwelijks mogelijkheden meer
hebben om hun situatie te verbeteren: gaan samenwonen, een
krantenwijk nemen, een slaapkamer aan een student verhuren — als je een uitkering hebt is het óf verboden, óf je kunt
het verdiende geld direct weer inleveren. Een stelsel, ten slotte, waarin dwang, repressie en wantrouwen een steeds grotere
rol spelen en waarin tegelijk geen enkele garantie is dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft (en ook niet meer dan dat).
Dát is uiteindelijk de reden om na te denken over een onvoorwaardelijk basisinkomen. Niet als armoedebestrijding, niet als
inkomensherverdeling en niet als werkgelegenheidsmaatregel.
Daar zijn efficiëntere maatregelen voor te verzinnen. Ook niet
omdat het zo lekker simpel en efficiënt is en het een heleboel
ambtenarij scheelt. Dat is allemaal bijvangst. Het basisinkomen is een aantrekkelijk idee als belangrijke bouwsteen van
een toekomstbestendig sociaal en fiscaal stelsel, een stelsel
met een focus op arbeid (betaald en onbetaald) in plaats van
banen.

Een Toekomstbestendig Stelsel
Er zijn wat mij betreft drie eigenschappen die een onvoorwaardelijk basisinkomen, of een negatieve inkomstenbelasting zo u

wilt, bijzonder interessant maken als hoeksteen van een toekomstbestendig sociaal en fiscaal stelsel.
De eerste eigenschap is dat het mensen keuzevrijheid biedt.
Iedereen heeft de mogelijkheid om studieverlof te nemen, of
zorgverlof, of een sabbatical, zonder dat hij honger hoeft te lijden. De drempel om voor jezelf te beginnen wordt met een basisinkomen een stuk lager; de (financiële) onzekerheid wordt
immers kleiner. Maar ook de onderhandelingspositie van
werknemers verbetert hierdoor: met name voor onaangenaam
werk zal beter betaald moeten worden. En, heel belangrijk,
werk dat nu onbetaald is krijgt met een basisinkomen een impliciete beloning. Kortom, de mogelijkheden om in vrijheid te
kiezen om te doen wat je zelf waardevol en belangrijk vindt nemen toe, en dat is vooruitgang.
De tweede is dat het mensen in staat stelt om zelf hun situatie
te verbeteren. Een basisinkomen is “voldoende om sober van
te leven”; geen vetpot dus. Maar het is onvoorwaardelijk; je
mag al je creativiteit en al je andere talenten aanwenden om je
inkomen aan te vullen. Bijna iedereen heeft wel enige verdiencapaciteit. In het huidige stelsel kun je, als je in de bijstand zit,
je situatie alleen verbeteren door een voltijds baan te vinden.
Met een basisinkomen loont het ook om kleine baantjes of losse klussen aan te nemen: werken loont altijd. Daarnaast kun
je je situatie verbeteren door samen te gaan wonen, een kamer
te verhuren of je oude moeder in huis te nemen. Doordat het
basisinkomen individueel is, kosten dit soort beslissingen je
niet een deel van je uitkering, toeslag of vrijstelling.
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De derde eigenschap van het basisinkomen: het geeft mensen
ruimte om zich om elkaar te bekommeren. Het is nu vaak
moeilijk om betaald werk te combineren met zorgtaken en vrijwilligerswerk. Dat komt niet alleen door het sociaal en fiscaal
stelsel, het komt door de functiescheiding die we overal in de
samenleving hebben aangebracht en die door het sociaal en
fiscaal stelsel wordt ondersteund. Weet u nog, die participatiesamenleving, dat idee dat burgers wat meer voor elkaar zorgen en minder wegdelegeren naar de overheid? Dat is niet
zo’n heel raar idee, en in het licht van de vergrijzing misschien
wel onontkoombaar, maar dan moeten er nog heel wat randvoorwaarden worden ingevuld. Een basisinkomen kan daaraan bijdragen.

zeggen dat die belastingvrije voet voor ondernemers € 18.000
is. Het zou € 18 miljard kosten om ook de andere Nederlanders van 18 tot en met 66 jaar oud zo’n belastingvrije voet van
€ 18.000 per jaar te geven. Waarom zou je dat doen? Omdat €
18.000 per jaar, of € 1.500 per maand, in Nederland een minimum-inkomen is. Het is precies het (bruto) wettelijk minimumloon, en ietsjes meer dan de bijstand voor een kostwinner. Het is onzin om op dit minimumniveau belasting te heffen; wat je binnenhaalt moet je in 99 van de 100 gevallen weer
teruggeven als huur- of zorgtoeslag. Die € 18 miljard zou je
kunnen financieren door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen (circa € 10 miljard), alsmede de huur- en de zorgtoeslag
(samen € 7,5 miljard).

Een Mogelijke Route

De crux is: dit hoef je niet in één keer te doen. Desnoods doe
je er 18 jaar over. Elk jaar de belastingvrije voet met € 1.000
verhogen en de kosten daarvan afknabbelen van de toeslagen
en aftrekposten, zodat mensen de tijd hebben om hun situatie
aan te passen.

Dus, we hebben een goed en belangrijk idee, maar het gaat
nooit ingevoerd worden. Het is te radicaal. Hieronder doe ik
een poging om het minder radicaal te maken door het uit te
smeren over kleine stapjes, gedurende een lange periode. Het
is een denkrichting, geen uitgewerkt plan, dat heeft niet zo
veel zin voor zo’n lange termijn.
Zzp’ers en andere ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen (dus niet vanuit een BV ondernemen), hebben in
Nederland recht op een aantal belastingvrijstellingen. De Commissie Van Dijkhuizen, die adviseert over de herziening van
het belastingstelsel, heeft berekend dat deze ondernemers
over de eerste € 25.000 die ze verdienen geen belasting betalen, en dat dat de schatkist € 1,8 miljard per jaar kost. Het
lijkt mij wat ruim, die € 25.000. Laten we voor de zekerheid

Daarmee hebben we dan een flink deel van de rondpompmachine en van de hoge marginale tarieven op en vlak boven het
minimumloon aangepakt, maar nog niets gedaan aan de armoedeval en de positie van uitkeringsgerechtigden. Sterker
nog, we hebben ze stiekem hun huur- en zorgtoeslag afgepakt.
Daarom zou je de belastingvrije voet refundablemoeten maken, met andere woorden: een negatieve inkomstenbelasting
invoeren. Verdien je minder dan de belastingvrije voet, dan
krijg je het verschil maal een bepaald negatief belastingpercentage, zeg 50%, terug van de belastingdienst. Deze tax credit is
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helemaal onvoorwaardelijk en individueel. Als in de loop der
jaren de uitkering via de fiscus toeneemt, kun je de uitkering
via de sociale dienst (die wel aan allerlei voorwaarden gebonden blijft) gaan afbouwen. Na verloop van tijd zullen steeds
meer uitkeringsgerechtigden die nog enige verdiencapaciteit
hebben er dan voor kiezen de sociale dienst vaarwel te zeggen.
Misschien blijft de sociale dienst nodig voor een soort van bijzondere bijstand voor wie helemaal geen verdiencapaciteit
heeft, misschien ook niet. Dat zien we tegen die tijd wel.

Tl;dr
Het onvoorwaardelijk basisinkomen is een goed en belangrijk
idee, maar dat is ook precies wat het is: een idee. Een utopie,
zo u wilt. Je kunt niet serieus verwachten dat het van de ene
dag op de andere ingevoerd gaat worden. Het staat te ver af
van de status quo, het is te radicaal, het is een te grote sprong.
Dat verandert niet door erover te discussiëren. Integendeel.
Tegenstanders overtuig je er niet mee: zij geloven er gewoon
niet in. En voorstanders blijken het op belangrijke details helemaal niet met elkaar eens te zijn. Je moet het laten zien. Met
experimenten, met pilots, en door een route in te slaan die ongeveer de goede kant opgaat en die zowel de overheid als de
burger voldoende tijd geeft om zich aan te passen aan wat er
gebeurt.
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Eerst ondernemerschap, dan startups
Een duurzaam productief startup-ecosysteem vraagt ook om verbeteringen in het (algemene) ondernemersklimaat.

Sinds een tijdje maken de
Nederlandse politiek en overheid
zich, onder aanvoering van
special envoy Neelie Kroes, druk
over startups. Aan de ene kant
vind ik dat prachtig. Ik ben wel
een fan van mevrouw Kroes, ik
gun iedereen een startup-ervaring
en ik gun Nederland een heleboel
mooie startups. Maar ik merk aan
de andere kant een wat
onbehagelijk gevoel. Is het niet
een beetje te gemakkelijk?
Vergeten we niet iets? In dit essay
onderzoek ik waar dat gevoel
vandaan komt.
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Startups zijn prachtig

traploos schaalbaar: voor elk nieuw land of taalgebied moet een
aantrekkelijk aanbod bij elkaar worden onderhandeld.

Een paar jaar terug maakte ik deel uit van een bescheiden startup: Twitterfountain. We hadden verzonnen dat het voor congressen en andere evenementen leuk was als ze de stroom van tweets
en foto’s op een aantrekkelijke manier zouden kunnen presenteren. De startup ging uiteindelijk door verregaande onhandigheid
kopje onder — we hadden Twitterfountain onvoldoende gescheiden van andere, verlieslatende activiteiten en iedereen die er tijd
en geld in had gestoken bleef met lege handen achter. Maar dat is
een ander verhaal.

De twee eigenschappen maken dat een startup altijd haast heeft.
Hoe digitaler, hoe makkelijker kopieerbaar. En hoe belangrijker
de schaalvoordelen, hoe urgenter het is om hard te groeien. Het
first mover advantage is vaak enorm. Zelfs als je alles goed doet,
dan nog is je levensverwachting als startup hooguit twee of drie
jaar als je niet doorontwikkelt. Kortom, een startup is ondernemen in een hele hoge versnelling.

Wat ik zeggen wou: het was een prachtige ervaring. Werken met
een team dat niet op één locatie zit. Investeringen lospraten.
Met z’n allen naar Toscane om te praten over samenwerking met
een Italiaans bedrijf. Constant blijven prutsen, repareren en verbeteren terwijl het product natuurlijk gewoon in de lucht moet
blijven. En vooral ook: zien dat je product gebruikt wordt op bijeenkomsten over de hele wereld. En op je Paypal-account de betalingen zien binnenkomen die daar bij horen.
Ik geloof niet dat er een algemeen aanvaarde definitie is van een
startup. Maar niemand zal een nieuw restaurant of een fietsenfabriekje zo noemen, hoe innovatief het concept of de producten
ook zijn. Volgens mij moet een startup aan twee eisen voldoen:
de kern van het bedrijf moet online zijn en het product moet
schaalbaar zijn. Hoe meer je aan deze eisen voldoet, hoe meer
startup. Er zit wat overlap tussen de twee eisen, maar ook weer
niet helemaal. Blendle is bijvoorbeeld helemaal online, maar niet

Alles draait om het ecosysteem
Het digitale maakt ook dat er bijna niets nodig is om te beginnen. Met een laptop en een paar honderd euro kom je al een heel
eind. “Gewoon beginnen” komt bij startups in de plaats van businessplannen maken en marktonderzoek doen. Verreweg de meeste ideeën komen niet verder dan dat stadium en worden weer
snel afgebroken. Geen respons in de markt, toch moeilijker dan
gedacht, niet interessant genoeg om serieus tijd in te gaan steken. Van de startups die het redden tot aan een inschrijving bij
de Kamer van Koophandel, overleeft een groot deel het eerste
jaar niet. Maar dat is niet erg. Er zijn weinig investeringen, dus er
is weinig schade. De oprichters storten zich na een tijdje, een ervaring rijker, wel weer in het volgende project. En na een tijdje is
er iets dat wél lukt.
Veel meer nog dan bij “gewone” ondernemers is daarom bij startups het ecosysteem van belang. Het startup-ecosysteem is de
modderpoel waar van alles borrelt, waar evolutie en mutatie en
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natuurlijke selectie hun werk doen en waar, als het goed is, af en
toe iets moois uit komt gekropen. Misschien wel een unicorn.
Daarom is Startup Delta, het nieuwe project van Neelie Kroes,
in principe een heel goed idee. Het richt zich precies op dat ecosysteem, op het “startup klimaat” in Nederland. Het is alleen te
hopen dat onze special envoy uit de klauwen weet te blijven van
de lobbyisten van de gevestigde orde. Ik zie alweer heel wat baasjes van hogescholen en werkgeversverenigingen om haar heen cirkelen. Laten we duidelijk zijn: wat het startup klimaat niet nodig
heeft, is een subsidieregeling, een speciaal belastingregime of een
opleiding “entrepreneurship”. En het is ook helemaal niet nodig
(sterker nog: het is opportunistisch en ongewenst) om startups
heel anders te behandelen dan “normale” ondernemers. Met de
ene hand wat leuke dingen doen voor hippe startups en met de
andere hand de zelfstandigenaftrek, waar bijna een miljoen ondernemers van profiteren, afschaﬀen: ik acht ze er toe in staat, onze
politici.

Wat hebben Nederlandse startups nodig?
Wat is dan wel nodig? Ik zie twee grote pakketten. In de eerste
plaats een pakket maatregelen dat zich richt op specifieke knelpunten van startups. En in de tweede plaats een pakket dat zich
richt op de voedingsbodem.
Het eerste pakket, het specifieke pakket, zou zich moeten richten op de twee onderscheidende kenmerken van de startup: online en schaalbaar.

Het feit dat startups online leven, leidt tot een heel specifiek verlanglijstje dat mevrouw Kroes waarschijnlijk nog wel kent van
haar vorige project, de Digitale Agenda. We hebben het dan over
zaken als netneutraliteit, bewaarplicht, cookiewet, BTW-wetgeving voor webwinkels, roamingtarieven, privacy, het toezichtregime voor bitcoinbedrijven en ik vergeet vast nog wel iets. Mark
Vletter, van Voys Telecom, heeft “Den Haag” inmiddels opgeroepen om deze punten samen in kaart te brengen en oplossingen
uit te werken. Dat lijkt me een prima plan.
Het tweede kenmerk, de schaalbaarheid, geeft een specifiek financieringsprobleem. Een startup moet snel kunnen groeien, zonder dat er nog sprake is van cashflow (en een onderpand is er
meestal ook niet). Dat kun je eigenlijk alleen goed financieren
met seed capital: investeerders die snappen dat het risico heel
groot is, maar het potentiële rendement ook. Met andere woorden: dat ze waarschijnlijk hun geld kwijt zijn, maar dat er geen
andere manier is. Het probleem is niet dat er in Nederland te weinig kapitaal is, of te weinig investeerders, maar dat er te weinig
investeerders zijn die deze startup-dynamiek echt snappen. Dit
probleem deelt Nederland overigens met de hele wereld behalve
Silicon Valley. De oplossing is hier denk ik niet om met overheidssteun investeringsfondsen op te zetten, of om pensioenfondsen
in startups te laten beleggen, maar om te kijken hoe we Nederlandse startups beter in beeld kunnen krijgen bij internationale
investeerders.
Daarnaast is er nog een knelpuntje in de allereerste investeringsfase: om investeerders risicodragend mee te laten doen ontkom
je er in Nederland eigenlijk niet aan om je startup in een BV on11

der te brengen, terwijl dat op dat moment fiscaal en qua kosten
helemaal niet aantrekkelijk is. Het is misschien een goed idee om
het wetsvoorstel op depersonenvennootschappen van een paar
jaar terug nog eens af te stoﬀen; een openbare vennootschap met
rechtspersoonlijkheid (ongeveer de Engelse LLC) zou een prima
rechtsvorm zijn voor een jonge startup. (En voor iedere ondernemer die dat wil. Dit in tegenstelling tot dat rare proefballonnetje
van D66 dat een tijdelijke aparte rechtsvorm wil voor startups
die aan bepaalde “objectieve” criteria voldoen. Dat is vragen om
bureaucratische ellende natuurlijk.)

En wat nog meer?
Het tweede pakket gaat niet specifiek over digitale startups, het
gaat over een voedingsbodem voor ondernemerschap. Ik ben er
steeds meer van overtuigd dat dit uiteindelijk over cultuur gaat.
Ondernemen is eerst en vooral een kwestie van attitude. Ondernemen is naar buiten kijken, kansen zien, risico’s overzien en
gaan. Nieuwsgierigheid, optimisme, onzekerheidstolerantie en
actiegerichtheid. Het zijn vier karaktereigenschappen die er in
Nederland van jongs af aan consequent worden uitgeramd. Het
zal wel met het calvinisme te maken hebben, of met de strijd tegen het water, maar veel van onze systemen zijn gericht op controle, disciplinering en risicobeheersing. We zijn niet voor niets
zowel wereldkampioen telefoontaps als wereldkampioen oververzekerd zijn. Als een Amerikaan iets ziet dat beter kan, begint hij
een bedrijf. Als een Nederlander iets ziet dat beter kan, belt hij
de gemeente.

Het zal duidelijk zijn dat dit niet van vandaag op morgen veranderd is. Als we serieus een startup-land willen zijn, zullen we ons
onderwijs, onze sociale zekerheid, ons arbeidsrecht en zelfs onze
woningmarkt met een hele andere bril op moeten herontwerpen.
Als schot voor de boeg hier mijn verlanglijstje.
• Leerplicht afschaffen en vervangen door een leerrecht.
In ieder geval vanaf een jaar of 12. Het is misschien niet het
belangrijkste punt uit dit rijtje, maar “leerplicht” is in mijn
ogen echt niet meer van deze tijd. Waarom is dit niet de eigen
verantwoordelijkheid van ouders en kinderen? Hoezo denk je
überhaupt dat je mensen kunt dwingen iets te leren? Of dat je
alleen op school iets kunt leren? De leerplicht is (excusez) het
schoolvoorbeeld van disciplinering. Daar komt bij dat kinderen
nu na de basisschool eigenlijk niets nuttigs meer leren, en dat
dan nog eens ontzettend ineﬃciënt. Wat je in zes jaar VWO
aan wiskunde leert, kun je in drie, vier maanden onder de knie
krijgen als je echt gemotiveerd bent. Voor de andere vakken is
die tijd nog korter.
Een leerrecht legt de verantwoordelijkheid voor het leren bij
leerlingen en ouders, laat leerlingen nadenken over wat ze
eigenlijk willen leren en dwingt scholen om leerlingen eindelijk
als klant te zien aan wie waarde geleverd moet worden. Ik
vermoed dat hierdoor een enorme innovatiegolf in het
onderwijs los zal komen.
• Arbeidscontracten voor onbepaalde tijd afschaffen.
De grootste drempel voor startende werkgevers om mensen in
dienst te nemen zijn niet de kosten, maar de risico’s. Als je zelf
nog maar twee of drie jaar bestaat, is iemand voor onbepaalde
tijd in dienst nemen een verplichting die je eigenlijk niet kunt
verantwoorden. En dus betaal je met plezier 1,6 maal het
brutoloon aan het payroll-bureau dat de risico’s van je
overneemt. Heb je als werknemer eenmaal een vast contract te
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pakken, dan zul je wel gek zijn als je ooit nog van baan
verandert. Behalve als je in die nieuwe baan direct ook een vast
contract krijgt. Hierdoor wordt de mobiliteit op de
arbeidsmarkt sterk beperkt. Maar het schadelijkst is nog de
gedachte dat er überhaupt zoiets zou bestaan als een baan voor
het leven, of dat dat zelfs “de norm” zou zijn. De norm zou juist
moeten zijn dat niemand weet of en hoe hij over tien jaar zijn
geld verdient. Want dat is, als je eerlijk bent, de realiteit. Een
arbeidscontract van maximaal vijf jaar past hier veel beter bij.
En naarmate het contract korter is zou de beloning dan
richting die factor 1,6 kunnen gaan die de payrollers nu krijgen.
• Uitkeringen en toeslagen vervangen door een
basisinkomen.
Tegenover al die toenemende onzekerheid zou een vangnet
moeten staan, anders worden mensen ziek en ongelukkig. De
huidige sociale zekerheid voldoet niet, omdat deze uitgaat van
de norm dat iemand een fulltime baan voor onbepaalde tijd
heeft. De overheid zou eenvoudigweg eenbestaansminimum
moeten garanderen via de belastingdienst. Als je veel verdient
betaal je belasting, als je onvoldoende verdient krijg je geld.
Wie dat wil kan, individueel of collectief, aanvullende
voorzieningen treﬀen. Voor wie niet in staat is zelf bij te
verdienen en/of speciale zorg nodig heeft is er een vorm van
bijzondere bijstand. Belangrijk aan het basisinkomen is dat het
onvoorwaardelijk is: je hoeft alleen je inkomen op te geven aan
de belastingdienst — en dat moet je nu ook al. Alle sociale
diensten en UWV’s kunnen dicht. Uitkeringen, toeslagen en
aftrekposten (waaronder de zelfstandigenaftrek en de
hypotheekrenteaftrek) komen te vervallen.
• Woningmarkt flexibiliseren.
Door bovenstaande maatregelen zal er sowieso het een en
ander veranderen op de woningmarkt. De
hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag hebben immers een

prijsopdrijvend eﬀect (dat is de pest met dit soort subsidies:
uiteindelijk komen ze bij de producent terecht, en niet bij de
consument), dus bij afschaﬃng gaan de huizenprijzen omlaag.
Verder zullen de banken hypotheekproducten moeten
ontwikkelen die passen bij onzekere en sterker fluctuerende
inkomens. Wellicht is dat voldoende om de woningmarkt van
het slot te halen, maar misschien is er meer nodig. Een ruimer
aanbod van huurwoningen bijvoorbeeld. De afgelopen zestig
jaar of zo is het eigen woningbezit bevorderd (disciplinering;
woningbezitters voeren geen revolutie), maar sinds 2008 zijn
ook de nadelen hiervan gebleken: onder water staande huizen
belemmeren dat mensen zich kunnen aanpassen aan
veranderde omstandigheden.
Ja, dat is nogal wat. Maar ik geloof niet dat er een shortcut is. Ik
geloof niet dat er een bloeiend startup klimaat kan bestaan in
een land waar het behalen van een diploma en het verwerven van
een arbeidscontract voor onbepaalde tijd worden gezien als het
hoogste ideaal. Een diploma bovendien dat je kunt behalen door
zestien jaar lang precies te doen wat er van je gevraagd wordt. En
een arbeidscontract dat tevens het enige ticket is naar een woning en een behoorlijk pensioen. Als we dit soort zaken niet aanpakken, dan blijft een startup (en ondernemen in het algemeen)
iets voor twintigers, die zich nog niet druk maken om hypotheek, pensioen en kinderen. Dan zullen we misschien wat incidentele successen boeken, maar we zullen geen ecosysteem krijgen waaruit voortdurend bedrijven ontstaan die waarde toevoegen en maatschappelijke vraagstukken oplossen. Het is nogal
wat, en het hoeft niet morgen klaar, maar het lijkt me wel verstandig om morgen in ieder geval te beginnen.
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Er is ook nog iets belangrijks dat de overheid in de tussentijd zou
kunnen doen.

dere punten juist een hele duidelijke rol van de overheid. Bij elkaar is het een flinke agenda, maar wel een die hard nodig is.

“It suddenly occurred to me that the hottest tech start-ups are
solving all the problems of being twenty years old, with cash on
hand, because that’s who thinks them up,” schreef George
Packer in een beroemd geworden artikel uit 2013 in de New Yorker. Pizza’s bestellen, daten, een taxi laten komen, muziek luisteren, foto’s versturen — dat soort dingen. Dat zijn niet per se de
belangrijkste wereldproblemen, maar wel als je twintig bent. Dus
zolang een startup iets is voor twintigers, zou de overheid er
goed aan doen om het wereldbeeld van die twintigers wat te verrijken en “missies” te formuleren. Uitdagingen. BHAG’s. De moderne variant van “een man op de maan zetten”. En dan, in plaats
van subsidies te verstrekken, risicodragend geld steken in startups die een plan hebben om bij te dragen aan zo’n missie. Dat
heeft overigens niets met socialisme of big gouvernement te maken; het is precies wat de Amerikaanse overheid al 75 jaar vrij succesvol doet, op dit moment onder meer op het gebied van robotica.

tl;dr
Ik ben blij met alle aandacht die er nu is voor startups. Maar je
kunt niet leren rennen zonder te leren lopen. Een duurzaam productief startup-ecosysteem vraagt ook om verbeteringen in het
(algemene) ondernemersklimaat. En dan heb ik het niet over belastingverlaging of zo, maar over het opruimen van een aantal erfenissen uit het tijdperk dat de wereld overzichtelijk en voorspelbaar was. Op sommige punten betekent dat liberalisering, op an14

De blockchain en het einde van de natiestaat
De blockchain is de ideale technologie voor openbare registers, zeker als de overheid corrupt is

De blockchain - de technologie
achter bitcoin - is een
revolutionaire technologie met
toepassingsmogelijkheden die
veel verder gaan dan “digitaal
geld”. Afgelopen jaar zagen we de
eerste blockchain-toepassingen
op gebieden die normaal
gesproken het domein zijn van
nationale overheden. Dat roept
de vraag op of het concept van de
natiestaat niet aan het eind van
zijn levenscyclus is. En als dat zo
is: wat er dan voor in de plaats zal
komen.
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Het grootste probleem met “digitaal geld” is natuurlijk dat van
alles wat digitaal is, razendsnel identieke kopieën kunnen worden
gemaakt. Ik betaal jou met digitaal geld, jij stelt vast dat het geld
“echt” is en accepteert het dus, maar op hetzelfde moment draai
ik me om en betaal iemand anders met een identieke kopie die
net zo “echt” is. In ons normale digitale betalingsverkeer lost de
bank dit probleem voor ons op. De betaling verloopt niet rechtstreeks van mij naar jou, maar loopt via de bank, en de bank garandeert dat ik hetzelfde geld niet net aan iemand anders heb gegeven. Je hoeft mij niet te vertrouwen, als je de bank maar vertrouwt.
Bitcoin lost dit probleem van double spending op een andere manier op, en wel zonder een nieuwe “bank” of andere trusted third
party te introduceren. Alle transacties worden vastgelegd in een
openbaar grootboek, de blockchain, dat in talloze kopieën aanwezig is. Wat eenmaal in de blockchain is opgenomen, is niet meer
te veranderen. Als ik geld uitgeef, wordt dat onherroepelijk en onweerlegbaar geregistreerd. Probeer ik hetzelfde geld nog een keer
uit te geven, dan val ik even onherroepelijk en onweerlegbaar
door de mand. Bekijk anders nog even het filmpje dat Lykle daarover mee heeft helpen maken.
Overal waar betrouwbare, eﬃciënte banken bestaan, is de toegevoegde waarde van bitcoin beperkt. De spannende toepassingen
liggen waar banken niet kunnen of willen komen. Er zijn op de
wereld nog ruim twee miljard mensen zonder bankrekening,
waarvan een steeds groter deel wél online is. En er komen steeds
meer “robots” (algoritmes, slimme apparaten) die transacties
moeten kunnen doen, maar die uiteraard geen bankrekening krij-

gen (en ook geen toegang tot jouw bankrekening, als je verstandig bent).
Maar de blockchain kan niet alleen financiële transacties onherroepelijk en onweerlegbaar registreren. In mei van dit jaar ging
het bericht rond dat Honduras zijn kadaster “op de blockchain”
ging bouwen. Het “normale” kadaster, de trusted third party,
bleek keer op keer gevoelig voor fraude en dus helemaal niet te
vertrouwen. De blockchain is de ideale technologie voor dit
soort openbare registers: het kadaster, het handelsregister, het
bevolkingsregister, de kentekenregistratie. Niet als de overheid
goed functioneert. Dan is het eﬃciënter om een “gewone” centrale database te gebruiken. Maar als de overheid corrupt is, of in
feite niet bestaat, dan zijn die centrale systemen waardeloos. Er
is op dit moment alleen nog een theoretisch verschil tussen een
“vals” en een “echt” Syrisch paspoort ...
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Het Hondurese blockchain-kadaster is in ieder geval nog een
dienst van een nationale overheid aan de eigen bevolking. Het afgelopen jaar zagen we ook twee initiatieven die die conventie
doorbreken: het Estlandse e-ID en Bitnation.

Het Estlands E-ID
Het Estlands E-ID is eigenlijk Identificatie-Als-Een-Service. De
Estlandse overheid, die graag vooraan meeloopt wanneer het
gaat over technologische innovatie, biedt een digitale dienst aan,
waarmee je online je identiteit kunt bewijzen. Dat is bijvoorbeeld handig bij het oprichten van een bedrijf, of het ondertekenen van documenten. Het opmerkelijke is dat de dienst niet beperkt is tot de inwoners van Estland, maar aangeboden wordt
aan alle burgers op deze planeet.
Toepassingen van het e-ID zijn te vinden op allerlei terreinen.
Van zorg (waar het e-ID een rol speelt bij het bewaken van de privacy, en tevens het middel is waarmee een burger en artsen inzage kunnen hebben in diens medisch dossier), tot handel (waar
het e-ID gebruikt wordt voor het digitaal ondertekenen van contracten, en doen van betalingen) tot openbaar vervoer (waar het
e-ID de functie van onze OV-Chipkaart kan vervullen).

Bitnation
Bitnation is een bedrijf dat op basis van Blockchain-technologie
diensten ontwikkelt voor wereldburgers. Het biedt dezelfde diensten aan als een reguliere overheid kan aanbieden, maar dan zonder restricties op het gebied van geografie, en op vrijwillige basis.

Zo kun je bij Bitnation je ID vastleggen, verzekeringen regelen,
en kun je er ook terecht voor het beslechten van geschillen.
Een aardige toepassing hier is dat je bijvoorbeeld een trouwacte
via Bitnation zelf vast kan leggen in de blockchain. Zie hier. Het
echtpaar dat op 1 december 2015 maakte van deze mogelijkheid,
maakte er zelf ook een website voor. Daar is te lezen:
“ We are glomads - our lives both started out in the Basque Country (not oﬃcially a country) but we've been moving from place to
place since then. We have no specific home because home is everywhere on this little blue planet of ours. Just like our life, we do
not want our marriage to be linked to any particular nation state,
nor any state's definitions of what our relationship (marriage)
and celebration (wedding) should look like - hence, we are writing our own rules:”
Wanneer jouw trouwactie is vastgelegd in een gedecentraliseerde
database zoals de Blockchain, die overal ter wereld voor iedereen
toegankelijk is, kun je altijd en overal bewijzen dat je getrouwd
bent, ook wanneer jouw trouwakte (en de administratie daarvan)
is weggebombardeerd of anderszins niet meer bestaat.

Welke rol blijft over voor de natiestaat?
Het is moeilijk in te schatten wat de reikwijdte van dit soort ontwikkelingen zal zijn. Eén ding is zeker: zoals bitcoin je laat nadenken over wat geld eigenlijk is, en wat de rol daarin is van een
bank, zo laten Bitnation en E-ID je nadenken over wat identiteit
eigenlijk is, en wat de rol daarin is van een natiestaat. En net als
met geld is het goed om je te realiseren dat het huidige systeem
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er niet altijd is geweest. Het idee van de natiestaat dateert uit de
negentiende eeuw (en in grote delen van de wereld is het nooit
echt aangeslagen, zullen we maar zeggen). En je identiteit werd
in Nederland heel lang door de kerk geregistreerd, in doop- en
trouwregisters, niet door een overheid. De “burgerlijke stand”
werd pas door Napoleon ingevoerd, in 1811, vooral ten behoeve
van de dienstplicht en de belastingheﬃng.

Is het denkbaar dat burgers in de toekomst zelf kiezen bij welke
overheid ze zich registreren, bij welke overheid ze welke diensten
afnemen en bij welke overheid ze belasting betalen? Iedereen een
beetje zoals Starbucks? En wat is dan nog het verschil tussen een
overheid en een private dienstverlener? Wat is überhaupt nog de
functie van een nationale overheid als steeds meer zich online en
dus grensoverschrijdend afspeelt? Hoe regelen we klassieke overheidstaken als collectieve voorzieningen en hoe organiseren we
solidariteit? Solidariteit met wie eigenlijk?

Veel vragen, en zoals zo vaak is het niet duidelijk of technologie
nu de oorzaak van het probleem is, of nieuwe oplossingen mogelijk maakt, of beide. Wij houden het voor het gemak maar op het
laatste.
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Interviews

Tien afleveringen van Schepen Aan
De Horizon maakten we in 2015.
Waarin we onze gasten bevroegen
op uiteinlopende, maar altijd
fundamentele en fascinerende
vraagstukken. Hier een selectie.

Oof Haverink over wereldburgerschap
Met de Noorderzon vertrekken, is dat eigenlijk nog mogelijk? In
hoeverre kun je verdwijnen uit alle administraties waarin je bent
opgenomen? Wat betekent het voor je identiteit als je geen
woonadres, geen nationaliteit en geen paspoort meer hebt? Over
deze en andere vragen spraken we in mei van dit jaar met Oof Haverink, voormalig hunebedbouwer en wereldburger. Een tip van
de sluier: juist als je al die registratienummers niet meer hebt,
gaan mensen kijken naar wie je bent en naar wat je verhaal is.
Luister het interview hier terug.
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Nick Stevens over startups etc (Engelstalig)
Vlak voor de zomer interviewden we Nick Stevens, een van de
initiatiefnemers van The Big Building, het Groningse ecosysteem
voor start-up-achtigen waar wij inmiddels zelf ook gehuisvest
zijn. Nick praat over zijn visie op ondernemerschap en start-ups,
en over waarom Groningen een prima stad is om je onderneming
te starten. Twee interessante quotes die wij volledig onderschrijven: “Entrepreneurship is about creating something of value for
someone else,” en: “We need to solve important questions instead of interesting ones.”
Luister het interview hier terug.
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Schepen Aan De Horizon
Onder deze intrigerende titel (al zeggen we het zelf) maken we
sinds twee jaar maandelijks een podcast. Daarin verkennen we
wat er in de wereld allemaal aan het veranderen is, of niet.
Schepen Aan De Horizon maken we niet alleen. Met ons mee varen, sturen en redderen:
• Maarten Bronts
• Youri Sepp
• Marielle Gebben
• Ruurd-Jan de Meulder
Luister alle interviews terug op SADH.nl
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Lezingen

Regelmatig staan we op een
podium om te vertellen over alle
ontwikkelingen die ons
interesseren.

Lezingen
Bitcoin, wat gaat het ons brengen?

De beste uitvinding sinds het dubbel
boekhouden

Op Campus Amsterdam mocht Lykle vertellen over de mogelijkheden die Bitcoin en de Blockchain ons gaan bieden.

Ronald mocht op een bijeenkomst van de NBA aan accountants
duidelijk maken waarom Bitcoin voor hen relevant was.

Klik hier om zijn hele presentatie (15 minuten) te bekijken.

Klik hier om zijn hele presentatie (18 minuten) te bekijken.
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Dankjewel

Dankjewel voor het downloaden van deze PDF. We hopen dat je het met plezier hebt gelezen.
Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Volg ons dan op Twitter, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief:
ThesisOne op Twitter, Lykle op Twitter, Ronald op Twitter
Onze onregelmatig verschijnende nieuwsbrief.
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