Betreft

Beknopt CV Iwanjka Geerdink - Currency Consultancy voor gemeentes

Inzetbaar als

‘Currency consultant’ - Advisering, begeleiding, projectdeelname van projecten waarbij
gemeenten alternatieve currencies / waardestromen willen beproeven. En / of hun gemeente
bankcrisis bestendig en duurzamer willen maken. En / of hier een beleid op willen formuleren.
Of het doen van bijvoorbeeld een selectietraject van alternatieve currencies. Vanuit zijn
bankervaring is hij gewend om zowel een functioneel ontwerp te schrijven als een
visiedocument, en een kijk hij bijvoorbeeld een stuurgroep te faciliteren en of een ‘governance
structuur’ (stakeholders) organisatie opzetten. Raakvlakken: (crypto)currencies,
basiseconomie, participatiesamenleving, duurzaamheid, basisinkomen.

Contact:

iwanjka@gmail.com - 06-51484054 - www.iwanjka.com/professioneel

Iwanjka Geerdink voltooide in 1996 zijn studie Technische Informatica aan de Universiteit Twente. Vervolgens heeft
hij via het toenmalige bedrijf ‘Utopics’ (Leusden) in projecten geparticipeerd bij Fortis/AMEV, AEGON en ABN
AMRO. Hierbij het traject volgend van junior consultant en informatie-analist tot senior consultant, assistent
business unit manager en projectmanager. In 2003 heeft de stap gemaakt naar zelfstandig ondernemerschap en
richtte het bedrijf IT-Inspiratie op. En later samen met enkele andere consultants het bedrijf B-inIT.
2008 werd het jaar van een ommeslag in zijn leven: De kredietcrisis, gecombineerd met vaderschap, en een gevoel
‘ga ik de rest van mijn leven blijven doen wat ik nu doe?’ resulteerden in een burnout. Er volgde een periode van
reflectie. Hij schreef hierover het boek Diagnose Levensklem (1e druk 2010), waarin ook de rol van de GGZ
beschouwd wordt en die van de maatschappij (waarom zijn er zoveel mensen met een burnout of depressie?). Hij
besloot het roer om te gooien en zijn kennis en kunde ten dienste te stellen voor het vormen van een gezondere
maatschappij. Zo ook een gezonder bankwezen.
Maat wat is een gezond bankwezen? Een nieuw onderzoek volgde, waaruit de conclusie kwam dat het huidige
geldwezen intrinsiek schadelijk is voor de maatschappij. Een gezonde bank kan daar niet op floreren.
Pas in 2017 werd het ontwerp helder van een duurzaam alternatief. Een crux is dat het niet alleen gaat over een
nieuw geldsysteem ontwerpen, maar integraal ook het anders voeren van een stads-basiseconomie. Daarmee
raakt het aan de discussie over een basisinkomen en belastingen (‘gezamenlijk belang organiseren). Sinds 2017
voert hij een proefproject genaamd ‘Ziny’ (Zinvolle Currency), welke door gemeenten als inspiratie gebruikt kan
worden. Het is ‘open source’.
Waarbij hij zijn oude rol van consultant weer opgepakt heeft, en dus beschikbaar is voor adviesprojecten.
Overzicht activiteiten chronologisch:
Periode

Omschrijving

2017 heden

Actief als currency consultant en projectleider Ziny-PoC (Proof of concept). In beperkte
mate voert hij nog promotie opdrachten uit onder de handelsnaam ‘DoGoodPromotions’

2010-2016

Opzetten en besturen Boeken Coöperatie. Start en voeren bedrijf ‘DoGoodPromotions’.

2009

Projectleiding ‘regeldrukvermindering voor ondernemers’ (Rotterdamse haven / ICTU /
Economische Zaken).

2008

Herstel burnout. Onderzoek naar maatschappij en reflectie. Start schrijven boeken
Diagnose Levensklem, Novaglobe en Deniesa’s Manifest.

1997-2017

Informatie-analist, project manager, ICT-business architect. Finance - bankwezen.
Diverse publicaties in vakbladen. Innovatiemanagement Utopcis.

