United
by Passion
Samen bouwen aan een gedeelde droom:
de Passiegedreven samenleving!
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Wie zijn we?
United by Passion is een actieve gemeenschap van mensen en bedrijven die
zich vanuit Passie met elkaar verbinden. We delen het gevoel dat ‘de wereld
anders kan’ en ontmoeten graag gelijkgestemden. Door samen een netwerk
te vormen, creëren we een grote positieve kracht. We hebben zelfs een eigen
economie. Want binnen de United Economy geven we wederkerigheid vorm via
een vernieuwend betaalmiddel: Uniteds. Iedereen is welkom en kan meedoen.
Zo bouwen we samen aan de realisatie van een gedeelde droom: de Passiegedreven samenleving. Een samenleving waarin menselijke waarden centraal
staan en waarin iedereen ruimte ervaart om z’n potentieel te leven.

Sharing is all we have

Wat doen we?
United by Passion sluit aan op het zelforganiserende vermogen van mensen. We delen dezelfde
droom. Iedereen kan daar op zijn of haar eigen manier, in verbinding met anderen, als participant
aan bijdragen. United by Passion faciliteert dat door:
Elke dag online inspiratie
Gratis boeken en interviews
Doe het zelf-Meet Ups (lokaal)
Je eigen droom waarmaken
Onderling mooie ideeën delen

Inspirerende evenementen
Persoonlijke en organisatiebegeleiding
Transitie maatschappelijke velden
Anderen met hun droom helpen
Meedoen in de nieuwe economie

www.unitedbypassion.com

Jouw activiteit in verbinding met United by Passion
Als je vanuit je Passie aan de slag wilt of bent met een activiteit en/of je passie wilt ontdekken, dan
ben je van harte welkom om dat te doen in verbinding met United by Passion. Dat kan van klein tot
groot, in de vorm van een activiteit, project of bijeenkomst. Bij klein kan je denken aan een initiatief
gericht op je eigen straat of wijk. Voorbeelden van groot zijn initiatieven die je richt op verbetering
van onderwijs, natuur en milieu, economie of iets anders. Klein en groot zijn even belangrijk, omdat
ze elkaar aanvullen.
Door je activiteit te verbinden aan United by Passion ervaar je dat deze deel uitmaakt van een veelomvattend geheel. Zo kun je andere aangesloten mensen ontmoeten en bereiken. Door social media,
bijeenkomsten, nieuwsbrieven of ons (aanstaande) communityplatform. Je kunt bijvoorbeeld vragen
wie wil ondersteunen of meebouwen aan je activiteit. Verder vind je aanmoedigingen en steun voor
de uitdagingen op je persoonlijke (innerlijke) pad. Al deze contacten sterken je om jouw activiteit
vooruit te brengen en tegelijkertijd inspireer je anderen.

Hoe kan je meteen aan de slag?
Als jij jezelf herkent in wie we zijn en waar we voor staan, dan kan je nu al meedoen. Hoe? Door gelijk
aan de slag te gaan met datgene wat jij graag wilt doen. Dat kun je doen door jouw activiteit of idee
te delen via onze Twitter, Facebook en LinkedInpagina’s. Als je andere UBP-ers hierover graag nog
breder digitaal wilt bereiken kun je ook ‘post’ inzenden naar Community@unitedbypassion.com.
In dat geval nemen we je bericht op in onze nieuwsbrieven en updates. Ook vermelden we je activiteit
dan op onze site. Het enige wat we aan je vragen is om bij al je activiteiten uit te gaan van de hierna
genoemde acht principes. Die vormen namelijk een leidraad voor ieder van ons en zo vullen we elkaars
betekenisvolle activiteiten optimaal aan. Natuurlijk kun je ook gelijkgestemden ontmoeten op de bijeenkomsten die in het land plaatsvinden. Zie hiervoor de agenda op onze site onder de knop meedoen.

Op weg naar één miljoen Nederlanders (en meer) die United by Passion zijn

Acht leidende principes voor alle participanten
Principe 1: jouw activiteit is een stap voorwaarts in de realisatie van onze gedeelde droom
We zien een stip aan de horizon; dat is onze gedeelde droom. Die stip is een samenleving waarin menselijke waarden
centraal staan en in verbinding zijn met de natuur. Zo’n samenleving is nu al mogelijk en voor een deel ook al zichtbaar.
Tegelijkertijd zien we de realiteit zoals die is: er zijn ook nog veel krachten die tegenwerken om ons als samenleving te
ontwikkelen in de richting die we van binnen wensen. Uiteenlopende systemen en patronen zijn daar de oorzaak van.
Door deze stap voor stap aan te pakken en te veranderen, werken we toe naar een waardiger en toekomstbestendiger
leven voor alle mensen.
Principe 2: je draagt zelf verantwoordelijkheid voor je activiteit
Het cement van onze samenwerking is vertrouwen in elkaar; er voor elkaar willen zijn. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor z’n eigen activiteiten, ook voor de eventuele verplichtingen die daarmee samengaan. Wat je verbinding met
United by Passion daaraan toevoegt, is dat we elkaar onderling versterken op persoonlijk, praktisch en economisch vlak.
Principe 3: jouw activiteit is een bekrachtiging van je eigen Passies
De visie van United by Passion is dat ieder mens Passie in zich heeft en kan ervaren. We nodigen onszelf en elkaar
uit om daar bewust mee om te gaan. Zo groeit er steeds meer rust, kracht en helderheid in jezelf.
Principe 4: Het is leuk en belangrijk om jouw activiteit te delen met anderen
Allereerst is het natuurlijk fijn om je eigen Passies te bekrachtigen via de activiteit die jij doet. Extra mooi is het als jij
anderen daarmee inspireert, door je initiatief zichtbaar te maken via de social media en het communityplatform van
United by Passion. Of eventueel op een event of bijeenkomst. Dit maakt onze gezamenlijke impact nog groter.
Principe 5 : jouw activiteit kenmerkt zich door transparantie
We delen informatie in openheid. Iedereen mag weten waarom je iets doet, wat je intenties zijn, hoe je het doet en hoe
het eventueel financieel in elkaar zit. Deze openheid versterkt ons onderlinge vertrouwen en het mooie is dat het ook
meedenken en vooruitgang bevordert.
Principe 6: jouw activiteit laat zien: ‘ieder mens is even belangrijk’
In een samenleving waarin de mens centraal staat doet het belang van ieder mens ertoe. Wat we daarom nastreven,
met zowel grote als kleine activiteiten, is om daaraan bij te dragen. Eenvoudigweg omdat ieder mens recht heeft op
een menswaardig bestaan en gelijke kansen en toegang tot middelen verdient om zijn of haar leven te leven.
Principe 7: eventuele betalingen doen we zoveel mogelijk in Uniteds
Ook in financiële zin ben je zelf verantwoordelijk voor je activiteit. Binnen United by Passion kun je inspiratie vinden
over de balans tussen het hogere doel dat je nastreeft en de materiële kanten van je activiteit. Als je activiteit zonder
kosten kan worden opgezet, dan is dat mooi. Als er wel kosten mee gemoeid zijn, dan ben je uitgenodigd om betalingen
die gekoppeld zijn aan je activiteit zo veel mogelijk in Uniteds te laten plaatsvinden. Want binnen de United Economy
blijft het ‘geld’ circuleren. Zo versterken we elkaar in economische zin.
Principe 8: jouw activiteit kent integere en zuivere gronden
Je toetst zelf of je communicatie en handelingen passend zijn bij United by Passion. Dat doe je door in je achterhoofd
rekening te houden met de privacy van mensen, positief taalgebruik, toegevoegde waarde van je activiteit voor het
netwerk (geen reclame en spam), zuivere bedoelingen en zorgvuldigheid. Zo ben je een levend voorbeeld van wat het
betekent om United by Passion te zijn.

