
 

WBA IN KLEUR ONGEVEER 
COMMOVENDO werkt met WBA: Waarde Bepaling 
Achteraf. Al naar gelang je tevredenheid, je humeur en 
je budget, bepaal je deels zelf hoeveel EURO je geeft 
voor wat je ontvangen hebt. 
 

Het vastgestelde bedrag vooraf zie ik als COMMITMENT: 
om de kosten te betalen en om misbruik te voorkomen. 
Achteraf bepaal je zelf de MEERWAARDE en wat je de 
begeleiding waard vond. 
 

Zo kun je de waarde eerst ERVAREN en vervolgens 
LIEFDEVOL omzetten in geld. WBA is iets anders dan 
‘goedkoop’ of ‘verder gratis’. Kom alleen als je verwacht 
dat de activiteit VOLDOENDE waarde heeft. 
  
In mijn huidige wereld ervaar ik geld als vrijwel 
onontbeerlijk (huur betalen, eten kopen etc.). Werken 
met WBA valt of staat bij jouw LEF om de waarde die jij 
hebt ervaren uit te drukken in geld. 
 

WBA loopt spaak als er enkel mensen zijn die weinig 
betalen; fijn als jij méér kunt betalen. Op deze manier 
vraag ik aan iedereen om EVENWICHTIG en naar 
draagkracht bij te dragen. 

  

  

Een bijzondere WAARDE is voor mij de waarde van 
Ongeveer. Deze is ongekend groot omdat het – in 
tegenstelling tot precies – oog heeft voor VERBINDING. 
 

Ongeveer vult mijn leven met VERBINDING en 
VERWONDERING, terwijl precies zich richt op zekerheid. 
Die bestaan alleen als ik niet nóg verder inzoom, niet 
nóg beter kijk. Wil kijken? 
  
Juíst omdat Ongeveer ongrijpbaar is, kan ik er 
betekenis aan geven. Juíst omdat precies zo concreet 
lijkt, ervaar ik onvoldoende ruimte om er mijn waarde 
aan te geven. 
 

Ik beschouw On-ge-veer als een bruggenbouwer: een 
veerboot (veer) die er altijd is (op ‘on’ staat) en die de 
potentie heeft om jou (ge) en mij bij elkaar te brengen. 
 

Als ik ver genoeg inzoom, dan vind ik áltijd wel iets dat 
mist en krijg ik nooit helemaal mijn zin. Ongeveer 
maakt dat ik tevreden en gelukkig kan zijn. 
 

Ik vertrouw erop dat jij de waarde geeft die voor jou 
Ongeveer klopt. 
 

 
 

Bankrekening 
NL12 TRIO 0254 8298 80 

van de Triodosbank 
t.n.v. COMMOVENDO 

graag vermelden 'Donatie' 
 

DANK JE WEL 
 

 


