Gids voor Letsers
1. Woord vooraf
LETS wordt steeds meer bekend bij een grotere groep van mensen.
Je kan letsen vanuit ecologisch of duurzaam standpunt. Wil je
bewust kiezen voor hergebruik en recyclage en werken aan een
samenleving die anders omgaat met geld en mensen, dan is LETS
misschien iets voor jou.
Deze gids wil de veelzijdigheid van LETS belichten zodat letsen nog
meer mensen aanspreekt.
Letsen is ook heel sociaal! Door te letsen leer je andere mensen op
een andere manier kennen. LETS vertrekt vanuit jouw vaardigheden, de dingen waar jij goed in bent. Iedereen heeft wel iets waar
hij heel goed in is en wordt hier graag voor gewaardeerd. Ouderen,
jongeren, mensen met diploma’s, zonder diploma’s, creatieve
mannen, handige vrouwen, arm en rijk, allochtoon of autochtoon,
het maakt niet uit. We gaan ervan uit dat iederéén wel een talent
heeft dat hij kan gebruiken om iemand anders te helpen.
Bij het letsen staan ontmoeting, uitwisseling en waardering centraal.
Naast de sociale contacten is LETS ook interessant voor mensen
die met een beperkt inkomen moeten rondkomen. Heb je het
financieel moeilijk dan kan je via LETS toch gebruik maken van een
aantal diensten (vb. huis-, tuin-, keukenhulp) en spullen zonder daar
euro’s te moeten voor geven.
Letsen heeft basisregels die overal dezelfde zijn. Toch heeft elke
groep zo zijn eigen trekjes.
Met deze gids willen we LETS onder de aandacht brengen als
waardevolle
en
duurzame
aanvulling
op
de
huidige
consumptiemaatschappij. Letsen is een andere wijze om iemand te
danken voor zijn hulp.
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2. De eerste LETS-kring
Courtenay, British Columbia, Canada, 1983.
Een kleine gemeenschap leeft van houtindustrie, een militaire basis
en toerisme.
Op twee jaar tijd stort het toerisme in, wordt de boskap aan banden
gelegd en verhuist de defensiebasis. De werkloosheid stijgt pijlsnel
van minder dan 3% naar 60%.
Wat te doen als ik geen geld meer heb om mijn buurman te betalen
voor een autoreparatie, maar mijn koe wel melk geeft en mijn kip nog
steeds eieren legt? Noodgedwongen terug ruilen. Maar dan wél
volgens een handig ruilsysteem, uitgedokterd door Michael Linton.
En óf zijn idee gehoor vindt. Op tien jaar tijd verspreidt het zich van
Canada naar Amerika, vliegt het over naar Australië en later Europa,
waar het zich vooral nestelt in Engeland en Nederland om vervolgens
in België te belanden. Leuven start als eerste stad in 1994 een LETSgroep.
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3. Waarom letsen?
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4. LETS wat is dat?
LETS is de afkorting van “Local Exchange and Trading System”
of in het Nederlands “lokale ruilkring”. Het is een groep in een wijk,
gemeente of stad waarbinnen diensten geruild of uitgewisseld
worden.
Iedereen doet wel eens aan ruilen van diensten: je doet iets voor een
vriend, en in ruil doet die iets terug. Bijvoorbeeld: je gaat klussen bij
een vriend, in ruil biedt hij jou een etentje aan.
LETS zorgt ervoor dat de mogelijkheden tot ruilen uitgebreid worden.
Door mensen samen te brengen in een LETS-groep komen een
heleboel talenten en vragen samen.
LETS is dus meer dan ruilhandel tussen twee personen. LETS biedt
de mogelijkheid om te ruilen tussen alle personen van een hele
groep. En daar waarderen we mekaar voor met punten (LETSeenheid gebaseerd op tijd). Ruilen is niets nieuw! Voor er geld was,
moesten mensen ruilen om te overleven.

Punten!?
Letsen werkt door het uitwisselen van LETS-punten of eenheden. Als
je iets doet voor iemand dan krijg je in ruil een aantal punten als
waardering. We spreken dan ook niet van iemand betalen, maar we
waarderen iemand.
Er worden punten gegeven naargelang de duur van de dienst. Elke
groep beslist zelf over de naam die ze aan de punten geven samen
met het ’aantal’ punten per uur (zie kolom voor voorbeelden). Spullen
maar ook sommige diensten zijn niet gemakkelijk in uren uit te
drukken, bijvoorbeeld: op kinderen passen, vervoer, het uitlenen van
een broodmachine, samen naar zee gaan of zwemmen, … . Spreek
op voorhand af hoeveel punten er gegeven worden.
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Voorbeelden van punten per LETS-groep
Verschillende gemeenten werken met verschillende soorten
punten. Vraag na welke punten de LETS-groep in jouw
gemeente gebruikt.

LETS-groep

LETS-punten

Lokeren

20 pluimen/uur

Gent

40 stropkes/uur

Westhoek

4 kartjes/uur

Sint-Niklaas

20 stafkes/uur

Antwerpen
binnenstad

20 manitas/uur

Antwerpen stad

20 handjes/uur

Limburg

20 drepkes/uur
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Je formuleert enkele
vragen en je geeft aan
welke diensten je
aanbiedt. Dit geef je
door aan het
secretariaat/ noteer je
op de computer in het
digitaal LETS-platform.

De werkwijze
Je schrijft je in bij
de LETS-groep
Je geeft de LETS –
eenheden die
verdiend worden door
aan het secretariaat
of je schrijft ze in via
internet op rekening
van de ontvanger.

Je krijgt een
persoonlijke rekening,
bonnen en / of login,
contactgegevens en
vraag en aanbod van
de andere leden.

Voer de transactie uit.

Je maakt contact met
die persoon en maakt
goede afspraken over
welke dienst, wanneer,
waar en hoeveel Letseenheden je vraagt of
krijgt voor deze dienst.
Ook regel je eventuele
kosten in Euro.

Je kan starten met letsen.

Via de vraag en aanbodgids
of via internet ga je op zoek
naar vragen of
aanbiedingen die je
interesseren.
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De LETS- stand
Iedereen heeft een eigen stand met LETS-punten. We werken met
een boven-en ondergrens van punten die je niet mag overschrijden.
We noemen dit ook maximum en minimum. Dit is een
groepsafspraak. Je mag zowel boven als onder de startwaarde gaan.
Dit is de waarde waarmee je start als beginnend lid.

MAX

Startwaarde

MIN

De ene is iemand die heel graag
iets doet, de andere zal eerder
geneigd zijn om anderen van
alles te laten doen. Probeer zowel
diensten aan te bieden als te
vragen.
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Wat moet je doen als je aan jouw maximum of
minimum zit?
Als je de maximumgrens hebt bereikt, kan je niet langer diensten
aanbieden. Zit je aan de minimumgrens dan kan je niet langer
gebruik maken van diensten.

Als je aan je puntenmaximum zit dan
heb je heel hard gewerkt!
Laat je dan eens verwennen door
een andere letser! Eens iemand
vragen om voor jou te koken? Een
feestje bouwen?

Als je het minimum hebt bereikt, dan
hebben anderen heel veel voor jou
gedaan.
Misschien eens tijd om hen te
bedanken? Denk eens na wat je zoal
kan doen voor hen. Ik ben zeker dat je
ze met iets heel blij kan maken.
Raadpleeg regelmatig vraag en aanbod.
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Kan je in het rood gaan?
Binnen het LETS-systeem is het de bedoeling om zowel diensten te
vragen aan elkaar als diensten aan te bieden. Geven en nemen dus.
Er moet geruild worden om de LETS-groep draaiende te houden.

Anders dan in het eurosysteem
bestaan schulden of interest niet.
Onder de startwaarde gaan, mag
aangemoedigd worden.

Heeft punten sparen zin?
Je bent natuurlijk vrij om te doen met je punten wat je wil.
Soms heeft punten sparen zin als je spaart voor iets dat veel
helpende handen vraagt.
Voorbeeld: heb je binnenkort een groot feest
waar je de helpende handen van enkele
letsers kan gebruiken? Je kan gerust enige
tijd enkel diensten aanbieden om punten te
sparen voor dat feest. En zo kan het ook
gebeuren dat je ineens veel punten weggeeft.
Maar wees gerust, die punten zijn snel weer

verdiend.
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5. In de praktijk
Punten overschrijven


Via internet.

De
meeste
LETS-groepen
gebruiken
een
elektronisch
administratiesysteem waarop alle praktische LETS-zaken worden
bijgehouden. Het is een webpagina waarop je diensten en vragen,
alle contactgegevens van de letsers, de puntenstand en nieuwe
vragen of aanbiedingen kan terugvinden. Via dit systeem kan je
punten overschrijven. Iedereen krijgt bij de start een persoonlijke login
en paswoord.
Niet iedere LETS-groep werkt met e e n d e r g e l i j k s y s t e e m ,
maar bijna alle groepen werken met internet. Vraag na in je eigen
groep wat je kan doen op computer.
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Je hoeft niet noodzakelijk een computer te hebben om te kunnen
letsen. Punten geven kan bij LETS zowel via de computer als op
papier.
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Op papier

Voor mensen die niet of minder gemakkelijk met de computer
werken, hebben LETS-groepen vaak waarderingsbonnen op papier.
Als je iets doet voor iemand kan je in ruil voor de dienst ook een

waarderingsbon krijgen met daarop het aantal punten
ingevuld. Meestal hou je één waarderingsbon voor jezelf, één
voor de persoon waarmee je de transacties hebt uitgevoerd en
één voor de administratie die ervoor zorgt dat je LETSrekening wordt bijgewerkt.
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Groepen hebben meestal extra aandacht voor mensen die niet
op computer of internet kunnen. Vaak wordt er informatie op
papier voorzien: de ruilgids, de ledenlijst en de nieuwsbrief.
Extra infomomenten over de werking van het elektronisch
LETS-administratiesysteem zijn aangewezen.

Ga naar plaatsen op zoek (bibliotheken, buurthuizen,
vrijetijdsorganisaties, kringloopwinkel, CAW’s, …) waar je
gebruik kan maken van een computer of internet en/of extra
hulp kan krijgen.
Je kan ook mensen die al een hele tijd letsen aanspreken, bij
het gebruik van een elektronisch administratiesysteem.
Of misschien is computerhulp als aanbod te vinden in de
ruilgids.
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6. Waar kan je jouw LETS-rekening
bekijken?
Als je wil weten hoeveel punten je hebt, kan je dit opzoeken in het
elektronisch LETS-administratiesysteem. Voor wie niet met de
computer kan werken, kan het interessant zijn een overzichtje van je
punten te vragen: mondeling of op papier.
Of je kan natuurlijk steeds iemand van de LETS-groep aanspreken
om je LETS-rekening na te kijken.
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7. Waar kan je gegevens van mensen
raadplegen?
Word je lid van LETS dan krijg je een code of schuilnaam. In de
ruilgids staat naast een dienst steeds de code van de persoon die de
dienst aanbiedt of vraagt. We zetten er geen namen bij, omdat we het
boekje ook gebruiken om aan niet-LETS-leden mee te geven en de
privacy van de LETS-leden willen beschermen.
Daarom bestaat er naast de ruilgids ook een ledenlijst. Op deze
ledenlijst vind je naast iemand zijn code ook zijn naam, adres,
telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Zo kan je iemand
gemakkelijk contacteren. De ledenlijst wordt regelmatig bijgewerkt
zodat nieuwe letsers ook kunnen gecontacteerd worden.

Je kiest zelf wat, met wie
en wanneer je wil letsen.

Al deze contactgegevens vind je ook digitaal terug op het
elektronisch LETS-administratiesysteem.
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8. Wat kan je ruilen?
Iedereen in de LETS-groep formuleert een eigen vraag en aanbod.
Dit kunnen diensten maar ook goederen zijn.

Binnen LETS kan je best zelf contact
opnemen met een andere persoon die iets
aanbiedt of vraagt. Wacht niet tot iemand
jou iets vraagt. Neem initiatief!
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Diensten
Zowat alles kan geruild worden. Je kan het zo gek niet
bedenken of je kan wel iemand helpen met jouw talenten.
Iedereen geeft bij het begin een aantal dingen op die hij kan en
wil doen of waar hij naar op zoek is. Misschien kan je wel iets
leren van anderen of kennis delen met anderen.

Heb je zelf geen idee wat je kan
doen of wat jouw talenten zijn? Of
weet je niet waarmee anderen jou
een plezier kunnen doen? Kijk op
de computer of in de ruilgids om
ideeën op te doen of spreek
iemand van de LETS-groep aan.

Alle diensten worden opgedeeld in verschillende rubrieken wat
het opzoekwerk vergemakkelijkt. Maar bekijk zeker eens het
volledige aanbod, misschien vind je wel iets interessant terug!
Je mag ook jouw vraag en aanbod wijzigen! Misschien zijn er
zaken waar je geen zin meer in hebt of het ontbreekt je aan
voldoende tijd? Je hebt nieuwe dingen geleerd en die wil je
delen met anderen? Je hebt andere zaken nodig? Pas je vraag
en aanbod regelmatig aan.

18

Gids voor Letsers

Goederen
Een voorwerp ruilen met iemand kan ook. Heeft iemand
bijvoorbeeld een boor of een heggenschaar die je wilt
gebruiken? Heb je zelf gereedschap waar je weinig gebruik van
maakt en dat je graag wil delen? Vraag bij de kerngroep na wat
de afspraken daaromtrent zijn. Dit kan verschillen van groep tot
groep.

Het bepalen van de waarde van
goederen is niet altijd eenvoudig. Vraag
naar de groepsafspraken. En spreek
andere letsers aan die je op weg kunnen
helpen.

Maak goede afspraken voor het gebruik
van voorwerpen! Leg goed uit hoe iets
werkt en moet gebruikt worden. Draag
wel steeds voldoende zorg voor
andermans materiaal.
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9. Wat als er kosten moeten gemaakt worden?
Bij de uitvoering van sommige diensten kan het zijn dat er kosten in
euro’s gemaakt worden. De afspraak hierbij is dat gemaakte kosten in
euro’s vergoed worden, de tijd die mensen nodig hebben om de
dienst uit te voeren wordt in punten gewaardeerd.

Bijvoorbeeld:
Je voert iemand ergens naartoe: het vervoer heen en terug wordt
vergoed in euro’s. Je maakt spaghettisaus voor iemand, de
ingrediënten worden terugbetaald in euro’s.
Je schildert voor iemand een raam, dan wordt de verf en het
materiaal terugbetaald in euro’s. Bij de drie voorbeelden wordt de tijd
dat je bezig bent met de dienst gewaardeerd in punten.

Maak goede afspraken vooraf! Als er
kosten moeten gemaakt worden, spreek
dan goed af hoe en hoeveel er moet
worden terugbetaald. Zo is het voor
iedereen duidelijk en komt niemand voor
onvoorziene kosten te staan. Hou het
bewijs van betaling bij.
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10. Hoe kan je lid worden van een LETS-groep?
Iedereen is welkom binnen een LETS-groep. Er wordt geen
onderscheid gemaakt naar geslacht, geloof, inkomen, uiterlijk, … We
verwachten van alle letsers dat ze ook openstaan voor mensen met
andere gewoonten.
Nieuwe mensen ontmoeten is steeds een beetje reizen en een nieuwe
wereld ontdekken.
Het is een boeiende uitdagende reis waarin je andere manieren van
leven, eten, denken, …… en misschien een andere taal kan
ontdekken.
Ben je enthousiast en wil je deelnemen aan
de ruilgroep, ga dan naar een activiteit of
neem contact op met iemand van de LETSgroep. Je krijgt dan meer uitleg over hoe het
letsen juist werkt binnen die bepaalde groep.
Ook kan je de concrete afspraken leren
kennen.

Om lid te worden van een LETS-groep betaal je vaak
inschrijvingsgeld of een waarborg. Sommige groepen hebben een
sociaal tarief. Vraag zeker eens na indien gewenst.
Wil je graag lid worden, vul dan het inschrijvingsformulier in.
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LETS en vrijwilligerswerk
Je helpt mensen binnen de LETS-groep op vrijwillige basis. Voordat
je begint te letsen, zorg ervoor dat eventuele papieren voor
vrijwilligerswerk in orde zijn! Wanneer je een vervangend inkomen of
een tegemoetkoming krijgt (van z iekenfonds, RVA, OCMW,
pensioendienst, …), vraag je best toestemming voor ‘vrijwilligerswerk’
aan de betreffende diensten. Als je controle krijgt, dan kan je niet
beschuldigd worden van zwartwerk. Vraag na wat je in orde moet
brengen.

Verzekering
Informeer bij jouw LETS-groep of er een verzekering is. Bij een
ongeval of schade worden dan veel kosten gedekt. Sinds 2016
heeft LETS Vlaanderen met verzekeraar DVV een verzekering voor
LETS-transacties afgesloten. Informeer of jouw LETS-groep hier
gebruik van maakt. Je kan via jouw LETS-groep dan aansluiten als lid
of als gezin. Meer informatie hierover kan je ook steeds opvragen bij
LETS Vlaanderen.
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Kerngroep
De meeste groepen hebben een kerngroep: dat zijn letsers die graag
meer willen doen dan enkel letsen. Helpen in de boekhouding,
nadenken over activiteiten, nieuwe boekjes maken of posten, helpen
bij de organisatie van activiteiten, nadenken over de werking van de
LETS-groep, ... Bij hen kan je terecht met je vragen of moeilijkheden
die je ondervindt tijdens het letsen.

Wil je graag meewerken of mee nadenken in de
kerngroep? Of wil je graag meehelpen op een
activiteit? Laat dan zeker iets weten aan de
verantwoordelijken van de groep! Je hoeft niets
speciaal te kunnen, iedereen kan met zijn
talenten zeker bijdragen en alle helpende
handen zijn welkom.

23

Gids voor Letsers

Activiteiten
Anderen helpen en diensten ruilen is de basis van het letsen. Maar
LETS is meer dan dat! Het zorgt ervoor dat je ook anderen leert
kennen met wie je iets leuk kan doen, of kan ruilen.
Bij de activiteiten ontmoet je de andere letsers met wie je diensten
kan ruilen. Zo hoor je ook eens van iemand anders wat zijn talenten
zijn en wat hij goed kan en misschien kan je hier in de toekomst ook
gebruik van maken? Je leert het gezicht achter de naam of LETScode kennen!
Tijdens de activiteiten willen we iedereen van de groep laten
kennismaken met mekaar en kunnen er afspraken gemaakt worden.
Maar we doen ook elke keer iets leuk! Samen tafelen, een
workshop volgen, een letser die iets komt vertellen, … alles is
mogelijk.
De activiteiten worden georganiseerd door de letsers zelf. Wil je
graag helpen of heb je leuke ideeën? Spreek dan zeker iemand van
de kerngroep aan!

Vraag na in de groep waar en
wanneer activiteiten doorgaan.
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11. Procedure vrijwilligerswerk
Wie een uitkering (invaliditeit, werkloosheid, leefloon, …) krijgt,
vraagt best een toestemming voor vrijwilligerswerk aan zijn
uitbetalingsinstelling om te kunnen letsen. Zo ben je zeker dat er
tijdens het letsen geen problemen kunnen optreden en je niet kan
beticht worden van zwartwerken.
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende procedures die
moeten gevolgd worden om een aanvraag voor vrijwilligerswerk in te
dienen.

Werkloosheidsuitkering of brugpensioen:
1. Formulier C45B (aangifte van vrijwilligerswerk voor een nietcommerciële organisatie) van de RVA invullen. Je kan dit
formulier terugvinden op de site van de RVA (www.rva.be) of
het verkrijgen bij de vakbond of hulpkas.
2. LETS Vlaanderen heeft een algemeen toelatingsnummer van
de RVA: 072010/2010-28.
3. De papieren bezorgen aan jouw uitbetalingsinstelling
(vakbond of hulpkas).
4. Binnen de twee weken krijg je per brief een goedkeuring voor
vrijwilligerswerk.
5. Geen antwoord binnen de twee weken: de aanvraag is
goedgekeurd.
6. Na goedkeuring of twee weken kan je starten met
vrijwilligerswerk.
Je kan een voorbeeld van een ingevuld document terugvinden op
de website van LETS Vlaanderen.

25

Gids voor Letsers

Invaliditeitsuitkering:
1. Hierbij moet je een goedkeuring aan je adviserend
geneesheer vragen (via brief/ mail/ telefonisch).
2. Soms wordt je uitgenodigd voor een gesprek of een
onderzoek, meestal krijg je meteen antwoord via brief.
3. Na goedkeuring kan je starten.

CM

Bond Moyson
Liberale mutualiteit
Partena
Hulpkas

Formulier CM
(terug te vinden op www.cm.be of in een
kantoor)
Formulier Bond Moyson
(aan te vragen bij BM of in een kantoor)
Via mail of telefonisch gegevens doorgeven
Telefonisch doorgeven
Telefonisch doorgeven
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Leefloon
Wie een leefloon ontvangt, moet dit melden bij zijn maatschappelijk
werker van het OCMW.

Uitkering voor personen met een handicap
(FOD sociale zaken)
Personen met een handicap moeten geen toestemming vragen om
vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Pensioen
Wie gepensioneerd is, moet in principe bij de Rijkdienst voor
Pensioenen melden dat hij vrijwilligerswerk doet.
Meer informatie over de wet op vrijwilligerswerk kan je vinden in de
brochure Vrijwilligerswerk – De wet. Praktische vragen en
antwoorden (Koning Boudewijn Stichting). Je kan deze brochure
gratis downloaden via www.kbs-frb.be.
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