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onderwĳs gaat over bemoedigen en
stimuleren van talent en mensen zich
vrĳ kunnen ontwikkelen

economie wordt bedreven voor en
met elkaar, waarbĳ geld een
ruilmiddel is en niet een machtsfactor

rechten en plichten gezamenlĳk
worden bepaald

de overheid de essentiële sectoren
zoals de zorg, het ov en de post
overneemt. Marktwerking binnen
deze sectoren is desastreus gebleken

schaalverkleining de norm is:
de menselĳke maat terug in alle
lagen van de maatschappĳ

Een logische en veilige wereld
is een wereld waarin:
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Dit manifest is opgesteld om te dienen als onder-
liggende visie voor de werkzaamheden van beide
auteurs, Michiel Brandes en Ronald Visser. De vele
reacties op de tekst waren aanleiding om dit
manifest in gedrukte vorm uit te geven.
Ter inspiratie.

reacties zĳn welkom op
logischenveilig@gmail.com

facebook.com/logischenveilig

Informatie over het werk van de auteurs is te vinden op:

michielbrandes.nl taraneh.nl ronaldzingt.nl

BASISINKOMEN
Vanaf de geboorte ontvangt ieder mens een leven lang
een basisinkomen. Toeslagen van de Belastingdienst en
toelages zoals AOW, studiefinanciering en kinderbĳslag
vervallen hierdoor. De Sociale Verzekeringsbank en het
UWV worden opgeheven.

OPENBAAR VERVOER
Op dit moment is Openbaar Vervoer (OV) geldver-
slindend, inefficiënt en niet duurzaam genoeg.

Er wordt ingezet op een transitie naar nieuwe, duurzame,
betaalbare en efficiënte vormen van OV.

OV wordt weer een overheidsinstelling.
Een fulltime OV-commissie bereidt de transitie voor.

In de overgangsperiode wordt OV buiten de spits gratis.
Na de transitie worden de nieuwe tarieven bepaald.

Er komen conducteurs op elke tram, bus, metro en trein.
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Rente wordt afgeschaft. In het verlengde daarvan wordt
gestreefd naar een inflatie van 0%. Geld waarover al
belasting is geheven wordt niet opnieuw belast.
Het belastingsysteem wordt zo ingericht dat iedereen
ermee kan instemmen, omdat het ten dienste van de
gemeenschap staat.

Belastingen waarvan de context en de noodzaak
kraakhelder is blĳven bestaan. Alle andere, zoals de
overdrachtsbelasting, de WOZ en de verhuurdersheffing
aan woningcorporaties, vervallen.

Beleggen is bedoeld om bedrĳven waarin je gelooft te
steunen. Winst maximaliseren onder druk van
aandeelhouders behoort daarmee tot het verleden.
Ook hier keert de menselĳke maat terug.

ENERGIE
Nieuwe en vernieuwende creatieve aanwendingen van
welke energievorm dan ook kunnen rekenen op steun
van de overheid.

Energievoorziening gaat over het toepasbaar maken
van natuurlĳke bronnen voor gebruik door de mens,
vanuit respect voor de natuur. Het is onwaardig
hieraan geld te verdienen.

Er wordt vol ingezet op zonne-energie en andere
duurzame en gratis beschikbare vormen van
(duurzame) energie.

Windenergie is zeer bruikbaar en wordt enkel nog
opgewekt door niet zichtbare opwekkers. Windmolens
beïnvloeden de leefomgeving negatief en worden niet
meer bĳgebouwd.

Beheer en distributie van energie worden neergelegd
bĳ nutsbedrĳven die energie aanwenden voor ons
eigen gebruik en zonder winstoogmerk.

GELD
Commerciële banken worden vervangen door
financiële instellingen gericht op winst voor de
afnemer. Deze ‘banken’ maken en beheren geld op
basis van democratische principes.

De Staatsloterĳ wordt opgeheven. Een overheid doet
niet aan loterĳ. Enkel loterĳen waarvan de opbrengst
naar goede doelen gaat blĳven.

Loterĳen en (online) casino’s keren prĳzen uit tot max
100.000 euro. Daarmee eindigt de cultuur van
mateloosheid, waar vroegere banken ook aan leden.

BTW wordt verlaagd om ZZP’ers meer ruimte te
geven. Op hun werk wordt de nieuwe economie
gebaseerd.

POLITIE EN JUSTITIE
Politie komt dichtbĳ mensen te staan en krĳgt een
ander imago: een helpende vriend. In elke wĳk staat
een politie kantoor, waar je makkelĳk binnen loopt.
De focus van de politie ligt veel meer op voorkomen
dan achteraf handhaven.

Uitgangspunt voor elke gevangenis: Niemand wordt
opgegeven. Er wordt ingezet op ontwikkeling en
opleiding tĳdens de detentie.

Zelfrespect en je gezien weten zĳn basisthema’s voor
training en ondersteuning die gevangenen krĳgen.
Er is ruimte voor iedereen. Gevangenen die dat nodig
hebben krĳgen een bewustzĳnsscholing.
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CULTUUR
De VN houdt zich bezig met het oplossen van
oorlogen en daaruit voortvloeiende vluchtelingen-
stromen. Landen bemoeien zich daar niet mee.
Nederland besteedt haar aandacht aan het zo
respectvol mogelĳk opvangen van vluchtelingen.

De Europese Unie (EU) is gericht op samenwerken
voorbĳ landsgrenzen. Daarbĳ is het haar taak om het
unieke van elk land en elke cultuur te waarborgen en
te garanderen.

De menselĳke maat behouden en verkiezen boven
financiële drĳfveren is een belangrĳk kernpunt van
de EU.

Mensen uit andere culturen worden uitgenodigd
om de doorgaans afstandelĳke Nederlanders te
informeren over de ware betekenis van
dankbaarheid en van gastvrĳheid.

Kerkelĳke genootschappen vertegenwoordigen nog
slechts een klein deel van de bevolking. De vrĳstelling
van belasting (0-tarief) vervalt daarom per direct.

GEZONDHEIDSZORG
Zorg is gratis en wordt aangeboden als een collectieve
voorziening. Zorgverzekering wordt opgeheven.

Ouderen wonen in nieuw te bouwen huizen waar veel
te doen en te leren is. Jong en oud ontmoeten elkaar
daar rond onderwĳs, muziek, lichaamsbeweging, etc.

Geneesmiddelen, zowel chemische (allopatische) als
natuurlĳke (homeopatisch en antroposofisch), zĳn voor
iedereen gelĳkelĳk beschikbaar.

De ‘ban’ op homeopathische en antroposofische
geneesmiddelen wordt per direct opgeheven.

In medische opleidingen vormt kennis van natuur-
geneeswĳzen een logisch geheel met kennis van niet
natuurlĳke heling.

De woorden reguliere en complementaire genees-
wĳzen verdwĳnen uit de vocabulaire. Er is één
medische stand met diverse specialisaties.

De hygienecode HACCP wordt afgeschaft. Zieken-
huizen, verzorgingshuizen en horeca zorgen voor een
verantwoorde hygiëne passend bĳ de doelgroep. De
overheid informeert en stimuleert.
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Er zĳn 4 ‘grote’ vakanties die centraal worden vast-
gesteld: Lente-, Zomer-, Herfst- en Wintervakantie.
Overige kleinere vakanties worden regionaal
vastgesteld, in overleggen tussen ouders en scholen.

Vakantiespreiding is uit de tĳd ivm grotere autonomie
van zelfstandigen en wordt net als de bouwvak los-
gelaten. Mensen bepalen vanuit de eigen situatie, in
overleg met de scholen, wanneer regionale vakanties
het beste uitkomen.

ONDERWĲS EN OPVOEDING
De overheid stimuleert ouders hun eigen kinder-
opvang te organiseren. Kinderopvang heeft niet
persé professionals nodig. Geen betere professionals
dan ouders!

Onderwĳs richt zich op stimuleren van talent.
Scholen bieden veel leermogelĳkheden. Het
lesaanbod is gedifferentieerd voor alle leerlingen: zĳ
die meer of minder dan gemiddeld of juist gemiddeld
kunnen leren.

Frontaal en topdown onderwĳs wordt vervangen
door onderzoeken en zelf ontdekken. De docent
stimuleert en inspireert vanuit eigen kennis en
wĳsheid.

Oudere leerlingen geven het geleerde door aan de
jongere. Ben je goed in een vak dan mag je dit delen
in de klas.

Alle vakken zĳn gelĳkwaardig. Tekenen en muziek
wegen even zwaar als bĳvoorbeeld taal of wiskunde.

Verplichte profielen worden afgeschaft. Elke leerling
kiest zĳn eigen vakkenpakket.

Het vak ‘repareren’ wordt aan het lesprogramma
toegevoegd als tegenwicht tegen de wegwerp-
maatschappĳ.

Aandacht voor de geest, naast aandacht voor het
lichaam en voor kennis vormen samen een logisch
onderwĳsaanbod. Vanaf de kleuterschool krĳgt
meditatie een vaste plek in het aanbod.

Zwemmen is in Nederland een basisvaardigheid en
wordt daarom op elke basisschool aangeboden.

Na de tweede en derde generatie draadloze telefoon-
verbindingen (2G en 3G) is de vierde generatie 4G
sinds 2013 in gebruik. Nieuwe ontwikkelingen zoals
5G en 6G worden pas ingevoerd nadat internationaal
onderzoek door onafhankelĳke partĳen heeft
aangetoond dat dit geen negatief effect heeft op de
gezondheid van mens en natuur.

WERK
Als gevolg van massaontslagen tĳdens de financiële
crisis in 2008 zĳn veel ex-werknemers gedwongen
voor zichzelf begonnen. Deze ZZP’ers verdienen veel
respect. In potentie vormen hun ondernemingen de
basis voor ons nieuwe economische systeem.

Aandeelhouders en eigenaren worden gestimuleerd
naar een winst te streven die recht doet aan ieders
kwaliteit van leven. Winstmaximalistie nastreven
vraagt namelĳk te veel van medewerkers.
Een hoog ziekteverzuim werkt ontwrichtend voor de
volksgezondheid.

NATUUR
Biologische en biologisch-dynamische landbouw en
veeteelt worden de norm. Intensieve veehouderĳ
wordt afgeschaft (megastallen, legbatterĳen, kweekvis
etc). Kleinschaligheid is de norm. Landbouwsubsidies
worden afgeschaft en er wordt zo veel mogelĳk
regionaal geproduceerd en geconsumeerd.

Zomertĳd en wintertĳd worden afgeschaft; de
natuurlĳke tĳd is perfect en dient niet ‘beheerd’ te
worden door mensen.

In een veilige en logische wereld voelt niemand zich
meer gekooid. Dieren zullen derhalve ook niet meer
gekooid gehouden worden.

COMMUNICATIE
Veel handelingen in de zorg, met banken en de
overheid zĳn alleen nog mogelĳk via internet.
Daarom is internet gratis voor iedereen. Pakketten
met hogere snelheden, aanvullende mogelĳkheden
etc kunnen tegen een meerprĳs worden afgenomen.


