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Een kwestie van juiste ordening?
“Waarheid en werkelijkheid”
door E. A. J. Bouwhuis
Egbert voor vrienden
Ingenieur tussen zaken en mensen
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Waarheid en werkelijkheid
Ketenverantwoordelijkheid in de gemeente
Een perspectief:
Het gaat over ketens van A  B maar dat niet alleen,
de gemeente is vaak onderdeel van een keten van ketens.
Dingen gaan vaak VIA de gemeente, u weet wel wat ik bedoel.
Daarin speelt de gemeente een hoofdrol.
Als raadsleden hebt u daarin strategische keuzes te maken, en
Met het denken in ketens, denkt men aan logistiek (het fysieke van A  B)
maar er is meer dan dat.
De gemeente doet veel aan VERBINDEN, weet u wat ik bedoel?
Ook daarin speelt de gemeente een hoofdrol voor burgers bedrijven enz\
Ketenbewustzijn kan leiden tot chaos, dus is een grondstructuur nodig.
Ik heb er zelf een die me altijd goed heeft geholpen:
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Grondstructuur:
. De stoffelijk/fysieke keten binnen de gemeente
. De mentale keten (kennisdelen u kent dat wel) binnen de gemeente
. De emotionele keten (hoe voelt de samenleving zich?)
. De spirituele keten (misschien ook een beetje ‘de moraal’ van de gemeente)

Dit ordeningsprincipe kan helpen overzicht te houden waar het over gaat met de ketens
en de verantwoordelijkheid van de gemeente en binnen de gemeente. Fairtrade is
daarin al een hele mooie stap. Arnhem is Fairtrade gemeente. Er is daar veel kennis en
ervaring te halen. Ook cultuur-onafhankelijk 
Ik focus graag op de keten “elekriciteit”, om het bewustzijn via die prominente keten
qua herkomst meer transparant te maken. Samen de kern van de werkelijkheid
bereiken. Dat doen we graag samen met de AGEM, kent u die wel? De waarheid met de
werkelijkheid verbinden is ons doel, vooral met de energie-levering.
Stroom is en blijft een anoniem product, dat is bekend. Dus zijn meters nodig als
identiteit (wie is wie) en daarop kan je handel maken (wie levert wie) op basis van (wie
produceert watt). GPX met de Energiebank probeert daarmee te ondernemen voor u.
Hoe denkt uw gemeente over een innovatie in de herkomst van energie?
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