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ONDERZOEK NAAR HET 

DRAAGVLAK VAN DE LIMBU 

Karen Hendrickx & Davy Nysen 

______ 

LimbU is een nieuwe gemeenschapsmunt voor 

de Belgische provincie Limburg. Uitmuntend 

Limburg lanceerde deze complementaire munt 

met als doel burgers, organisaties, bedrijven en 

lokale overheden in Limburg te activeren rond 

drie grote thema’s: duurzaamheid, gemeen-

schapszin en lokale producten. Op die manier 

wil Uitmuntend Limburg bouwen aan een groe-

ner en warmer Limburg. In ruil voor LimbU, 

kunnen Limburgers meedoen aan positieve ac-

tiviteiten voor de gemeenschap, zoals thuis-

composteren, het aankopen van energiezuinige 

toestellen en het volgen van een EHBO-cursus. 

Hoeveel LimbU verdiend kunnen worden, hangt 

af van het type activiteit waaraan deelgenomen 

wordt. Eén LimbU staat daarbij gelijk aan één 

euro en kan met een LimbU-betaalkaart be-

steed worden bij lokale producenten of han-

delaars, net zoals met een gewone bankkaart. 

Bovendien kunnen LimbU-deelnemers via een 

digitaal platform op www.limbu.be zien welke 

positieve acties hun gemeente ondersteunt en 

bij welke verzilverpartners ze hun verdiende 

LimbU kunnen spenderen. 

1. DOEL 

Limburg telt ongeveer 850.000 inwoners. Daar-

mee is de LimbU de eerste gemeenschapsmunt 

die in België uitgerold wordt in een regio van 

dergelijke omvang. De grote schaal biedt inte-

ressante perspectieven en heeft potentieel om 

nieuwe aspecten van een gemeenschapsmunt 

te onderzoeken. Deze studie analyseert het 

draagvlak van de LimbU bij zowel burgers, ste-

den en gemeenten als lokale producenten en 

handelaars in Limburg. 

 

2. ONDERZOEKSAANPAK 

In de eerste plaats werd een literatuurstudie 

uitgevoerd over complementaire munten en de 

nieuwe mogelijkheden die digitale complemen-

taire munten kunnen bieden. 

De ideeën rond nieuwe mogelijkheden van een 

digitale complementaire munt werden ook afge-

stemd met digitale experten tijdens interviews 

met The Studio (Belfius) en Alfa-Zet Systems. 

De interviews werden op een semigestructu-

reerde wijze afgenomen en geanalyseerd met 

behulp van inhoudelijke codering. 

Verder werd zowel een kwantitatief als een kwa-

litatief onderzoek gevoerd naar het draagvlak 

van de LimbU. Het kwantitatief onderzoek testte 

het draagvlak van de LimbU bij burgers. Een on-

line bevraging werd georganiseerd en verspreid 

via e-mail, Facebook en de website en papieren 

krant van Het Belang van Limburg (HBvL). 952 

Limburgers namen deel aan de bevraging. Het 

statistisch programma SPSS werd gebruikt om 

de resultaten van de online bevraging te analy-

seren. 

Het kwalitatief onderzoek richtte zich op het 

draagvlak van de LimbU bij de steden en ge-

meenten en lokale producenten. De bevoegde 

ambtenaren van zes steden en gemeenten wer-

den geïnterviewd, met Beringen, Hasselt, Hech-

tel-Eksel en Zutendaal als bestaande uitgifte-

partners van de LimbU, en Herk-De-Stad en 

Heusden-Zolder als (nog) niet aangesloten ge-

meenten. Ten slotte werden drie lokale produ-

centen bevraagd die reeds bekend waren met 

de LimbU: Blueberry Fields, Stroopfabriek Bleus 

en Kasteelbrouwerij Ter Dolen.  

GEMEENSCHAPSMUNTEN 

Gemeenschapsmunten zijn een vorm van com-

plementaire munten die niet de functies van 

conventioneel geld willen nabootsen, maar die 

eerder dienen voor speciale doeleinden. Ze kun-

nen een hulpmiddel zijn voor verandering in het 
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economische en sociale domein. Uit de vele 

voorbeelden kan aangetoond worden dat er 

succesverhalen zijn van complementaire mun-

ten. Zo zorgen deze munten voor een alterna-

tief systeem van uitwisseling of financiële 

dienstverlening en kunnen deze meer duurzame 

incentives en structuren inbouwen dan conven-

tioneel geld.  

Zowel papieren (conventionele) als digitale 

munten hebben voor- en nadelen. Een papieren 

munt is bijvoorbeeld handig voor oudere perso-

nen die niet met digitale technologie kunnen 

werken, maar heeft als nadeel dat deze vorm 

gemakkelijk vervalst kan worden. Bovendien 

zijn er ook de printkosten. Een voordeel van di-

gitale munten is bijvoorbeeld de grote bereik-

baarheid, terwijl een nadeel de noodzaak van 

een internetverbinding of een betaalkaart is. 

Wat betreft de nieuwe mogelijkheden van digi-

tale complementaire munten kunnen vijf ver-

schillende luiken onderscheiden worden, name-

lijk: bewustzijn, datamining, gamificatie, parti-

cipatie en eenvoud.  

Betreffende bewustzijn kan het digitale platform 

de burger informeren over bijvoorbeeld ecolo-

gische producten, zoals waar melk in glazen 

flessen verkocht worden. Daarnaast heeft een 

digitale munt de mogelijkheid om consumenten 

en hun gedrag beter te begrijpen door middel 

van datamining. Het is bijvoorbeeld mogelijk 

om anonieme data te gebruiken om lokale pro-

ducenten te ondersteunen. Gamificatie kan dan 

weer toegepast worden door vrijwilligers te 

rangschikken naar gelang hun inspanningen, 

om ze op deze manier extra te motiveren. Ver-

der kunnen lokale bedrijven en steden en ge-

meenten ook mee participeren door een uitgif-

tepartner van LimbU te worden. Burgers kun-

nen betrokken worden bij verschillende activi-

teiten en (via crowdfunding) projecten financie-

ren met hun verdiende LimbU.   

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen berei-

ken, moet het systeem ook eenvoudig zijn. 

Door de LimbU te koppelen aan een overkoepe-

lende stadskaart, hebben burgers slechts één 

kaart nodig voor diverse aangelegenheden in de 

stad of gemeente.    

3. RESULTATEN 

Draagvlak bij burgers 

12% van de respondenten die LimbU reeds ken-

den, gebruikt LimbU momenteel en ruim 82% 

van deze respondenten zou LimbU ook aanra-

den aan anderen. Verder blijkt dat 13% van de 

personen die LimbU reeds kennen, maar er nog 

geen gebruik van maken, als reden geeft dat de 

huidige acties hen niet kunnen overtuigen. 

45% van de respondenten die LimbU reeds ge-

bruiken doet dat omdat ze willen bijdragen aan 

het milieu. Bij de Limburgers die momenteel 

nog geen LimbU-deelnemer zijn, maar wel 

openstaan om in ruil voor LimbU deel te nemen 

aan positieve activiteiten zou 33% instappen 

om bij te dragen aan het milieu.  

Van de respondenten die aan geen enkele posi-

tieve activiteit deelnemen geeft 34% aan dat ze 

dit wel zouden doen in ruil voor een beloning 

met LimbU. Daarenboven geeft bijna 50% van 

de Limburgers aan dat ze vaker zouden deelne-

men in ruil voor een beloning met LimbU. Ver-

der blijkt dat 41% van de Limburgers, die vaker 

zouden deelnemen aan positieve activiteiten in 

ruil voor LimbU, ook in andere positieve activi-

teiten zou participeren dan de activiteiten waar-

aan ze momenteel reeds deelnemen. Hieruit 

blijkt dat LimbU het potentieel heeft om gedrag 

te sturen en (meer) Limburgers aan te zetten 
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om (vaker) deel te nemen aan positieve activi-

teiten voor de samenleving. 

Tevens maakt het voor de Limburger weinig 

verschil op welke plaats hij/zij de LimbU kan be-

steden. Zo zou de respondent de munt graag 

uitgeven bij zowel stadsdiensten, belevingsin-

stellingen, boerderijwinkels, tankstations, fast-

foodketens, grote ketens, lokale handelaren als 

bij online-webshops.  

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat van de res-

pondenten die nog geen bloed doneren, 20% 

toch zou doneren indien dit zou beloond worden 

met twee LimbU. 

Draagvlak bij steden en gemeenten 

Uit de interviews met de steden en gemeenten 

blijkt dat de meningen over LimbU eerder ver-

deeld zijn. Een aantal ambtenaren zien een toe-

komst weggelegd voor de LimbU, omwille van 

de ondersteuning die het systeem kan bieden 

bij bepaalde maatschappelijke uitdagingen. An-

dere ambtenaren zijn dan weer minder enthou-

siast om verder te investeren in LimbU of om 

ermee te beginnen door een aantal nadelen. 

Over het algemeen zien de geïnterviewde amb-

tenaren wel een draagvlak voor de LimbU, maar 

enkel wanneer de nodige aandacht besteed 

wordt aan de verbeterpunten. De onderstaande 

voordelen en verbeterpunten/nadelen werden 

het meest aangehaald. 

Voordelen 

- Combinatie van drie positieve waarden: 

duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale 

producten 

- Middel om vrijwilligers te belonen 

- Gebruiksvriendelijker dan e-portemonnee 

(kortere procedure) 

- Mogelijkheid om gedrag te sturen zonder 

subsidies toe te kennen 

- Promoten van nieuwe duurzame producten 

Verbeterpunten/nadelen 

- Extra werklast voor ambtenaren 

- Beperkte verzilvermogelijkheden 

- Account en betaalkaart zijn vereist om deel 

te nemen 

- Digitaal en daardoor minder toegankelijk 

voor ouderen 

- Bekendheid verwerven bij lokale producen-

ten en handelaars is moeilijk 

- Impact en kosten van LimbU zijn (nog) on-

duidelijk 

- Betere afstemming met werking lokale be-

sturen is noodzakelijk 

- Voldoende LimbU in omloop krijgen is moei-

lijk 

- Te weinig inspraak voor steden en gemeen-

ten 

- Overlap met ‘FutureproofedCities’ 

- Burgers moeten meer betrokken worden 

i.p.v. top-down benadering 

Draagvlak bij lokale producenten 

De lokale producenten gaven aan dat ze door de 

LimbU hopen meer en anderen soorten klanten 

aan te trekken. Tevens verklaren de producen-

ten dat het positief kan zijn voor hun imago om 

zich te koppelen aan een initiatief zoals de 

LimbU. Sommige producenten zouden zelfs 

naar de buitenwereld promoten dat ze LimbU-

verzilverpartner zijn. Er kan dus gesteld worden 

dat er een draagvlak is bij de producenten. Maar 

het is volgens de producenten wel belangrijk dat 

de LimbU gebruiksvriendelijk blijft en dat de 

kosten in verhouding staan tot de extra omzet 

die erdoor gerealiseerd kan worden. 
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CONCLUSIE 

- 12% van de respondenten die bekend zijn met 

LimbU is tevens deelnemer 

- Ruim 82% van de LimbU-gebruikers zou 

LimbU aanraden aan anderen 

- 34% van de Limburgers die momenteel aan 

geen enkele positieve activiteit deelnemen zou 

dat wel doen in ruil voor een beloning met 

LimbU 

- Bijna 50% van de Limburgers die reeds deel-

nemen aan positieve activiteiten, zou vaker 

deelnemen in ruil voor een beloning met LimbU 

- 41% van de Limburgers die vaker zouden 

deelnemen aan positieve activiteiten in ruil voor 

een beloning met LimbU, zou ook aan andere 

activiteiten deelnemen dan ze momenteel reeds 

doen 

- LimbU zal terug aan geloofwaardigheid moe-

ten winnen bij de steden en gemeenten 

- Er is een draagvlak bij de steden en gemeen-

ten, mits LimbU bekender wordt en het gedra-

gen wordt door zowel handelaar als burger. 

- Zolang de kosten in verhouding staan met de 

extra omzet die de producenten genereren is er 

een draagvlak bij de producenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uhasselt.be/ORA 
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