De eerste digitale coöperatie maakt zijn intrede
in Brussel om een Europees project te starten

Er bestaan coöperaties in elke bedrijfssector. Wel, dit is de
webversie van coöperaties. Welkom in de wereld van de
Coöperatieve Platformen (PlatformCoop).

30/08/2017

PERSBERICHT
#Deeleconomie #Coöperatie #Bot

Lanceer uw eerste
#Pwiic!
Een dienst, een product of een
carpooling nodig? Lanceer dan
gewoon een Pwiic! Een Pwiic is een zin
van 200 tekens die PwiicBot (onze
intelligente robot) kan interpreteren en
begrijpen, om hem dan te sturen naar
de juiste personen in uw buurt.
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Pwiic.com is een digitaal platform waarmee lokale belanghebbenden ‘peerto-peer’-diensten kunnen uitwisselen (tussen particulieren), professionele
diensten kunnen gebruiken (gebruik maken van lokale professionelen), kosten
kunnen delen (bijv. carpooling, gemeenschappelijke moestuinen), of voorwerpen
kunnen delen. De werking is gebaseerd op AI (artificiële intelligentie): PwiicBot,
een intelligente robot is in staat een zin (200 karakters) te begrijpen, deze te
lokaliseren, en op te sturen naar de juiste personen, die overeenkomen met het
verzoek en zich in de buurt bevinden. Pwiic.com is tot op heden het enige
deeleconomie platform met een geïntegreerde Bot... Maar we richten ons niet
uitsluitend op AI. We zoeken de actieve medewerking van degenen die ons op de
website vervoegen. Elk PwiicHum lid kan taken ondersteunen (een artikel voor
de blog schrijven, een antwoord geven op de vraag van een nieuw lid, ... ), en in
ruil kredieten ontvangen. Nog beter. Pwiic.com is een coöperatie die het
eigendom van zijn gebruikers is. Het coöperatief model is nu geheel ter zake
dankzij digitalisering, en de deeleconomie.
Een samenwerkingseconomie die de lokale belanghebbenden
in staat stelt waarde te delen door middel van een participerend
beheer.

Wij delen alles !

Nieuwe vormen van
ondernemen en
consumeren zijn
in heel de wereld
in opkomst.

Pagina 3

De deeleconomie dringt door in alle sectoren: huisvesting,
transport, hulpdiensten tussen individuen, voedsel, en zelfs het delen van
kennis. Aan uw buurman vragen om op uw hond te passen tijdens uw
afwezigheid, of nog carpoolen, moestuinen of tuinen delen zijn
voorbeleden van deze “collaboratieve” praktijken. Een grasmaaier lenen
van uw buurman in plaats van er zelf een te bezitten is goedkoper en
beter voor het milieu, want zo kunnen we vechten tegen de
overconsumptie en helpen de planeet te redden met eenvoudige,
dagelijkse handelingen.

Wij delen alles !

Pwiic.com
Wij vinden alles!

Pwiic.com verzamelt alle “collaboratieve” praktijken binnen hetzelfde
platform. Maar aangezien op Pwiic.com alles gevonden kan worden, zijn

ook de lokale professionele actoren (loodgieters, elektriciens,
fotografen, leerkrachten Chinees, …) aanwezig op het platform.
Pwiic.com is niet exclusief. De deeleconomie heeft niet als doel de
traditionele economie te vervangen. Op Pwiic.com wensen wij een
evolutie, en geen revolutie. Want de deeleconomie kan integreren met

oneerlijke concurrentie
aan te doen. Bij Pwiic.com rust ons businessmodel niet op precaire
werknemers. Wij willen vechten tegen deze onzekerheid dankzij een
de traditionele economie zonder die

goed bestuur van onze samenleving. … Pwiic.com verdedigt de waarden
van vrijheid, solidariteit en gelijke kansen.
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Wij delen alles !

Pwiic.com
Wij delen alles!
Maar hoe kan deze solidariteit in een startup georganiseerd worden? Het is
eenvoudig! Pwiic.com is een digitale coöperatie. Want op Pwiic.com
delen we alles, ook de startup zelf! Er bestaan coöperaties in elke
bedrijfssector. Wel, dit is de webversie van coöperaties. Welkom in de wereld
van de Coöperatieve Platformen (PlatformCoop).
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Wij delen alles !

Technologie moet in dienst van de mens blijven, want technologie zal
nooit het menselijke vervangen. Dat is de reden waarom de mensen
van Pwiic (de PwiicHum’s) hand in hand gaan werken met PwiicBot.
Opdat PwiicBot steeds intelligenter kan worden, moeten mensen hem
verrijken en hem leren te verbeteren. Hoe meer PwiicBot gebruikt zal
worden, hoe meer hij zal perfectioneren. Zonder de PwiicHum’s zal
PwiicBot slechts een baby bot blijven, niet in staat om ook maar iets te
interpreteren.
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Wij delen alles !

Dat de wereld gerobotiseerd wordt is geen probleem. Zolang
de waarde van deze vooruitgang gedeeld wordt.
Beeldt u in dat het mogelijk is dat het web niet langer aan de
internetgiganten behoort, maar aan iedereen die het gebruikt… Stel u
voor dat robots het werk voor ons doen en dat de vruchten van dit werk
eerlijk verdeeld worden, …..

Pwiic.com is een nieuwe manier om te ondernemen, om waarde te
creëren en delen, om te communiceren, consumeren, werken,
samenwerken…
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Wij delen alles !

Pwiic = Deeleconomie

Wat is Pwiic ?

Pwiic is een project uit de deeleconomie. Is de deeleconomie op
zichzelf innovatief? Zaken uitwisselen en delen gebeurt al
eeuwenlang. Ruilhandel bestond al voor het web… Maar de
digitalisering van de economie bevordert deze uitwisselingen en
versnelt de tendens. Gedurende de komende 10 jaar zal de
economie zich meer en meer digitaliseren. Het is onvermijdelijk dat
elk bedrijf zich naar een digitaal platform moet transformeren en
dat elk individu of voorwerp geconnecteerd wordt. Bepaalde
beroepen zullen door deze digitalisering verdwijnen, maar tegelijk
zullen er andere ontstaan… Deze evolutie is geen slechte zaak,
zolang het menselijke aspect aanwezig blijft. Elk technologisch
project moet zich dus in de eerste plaats richten op mensen, zeker
platformen die zich focussen op de “collaboratieve”
markt.
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Wij delen alles !

Pwiic = p2p

Wat is Pwiic ?
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De deeleconomie wordt voorgesteld als een peer-to-peer (p2p) netwerk:
rechtstreekse relaties tussen particulieren. Deze uitspraak steunt dus op twee
proposities: rechtstreekse relaties? Enkel tussen particulieren?
Het is de overtuiging van Pwiic.com dat dit tweede aspect geen goede keuze is,
en wel om twee redenen. Ten eerste is het geen goede strategie, zowel niet op
vlak van efficiëntie als op sociaal vlak, om particulieren en professionelen tegen
elkaar op te zetten. Zowel bij particulieren als bij professionelen zijn er grote
verschillen tussen goede en slechte dienstverleners, ook wat betreft de
vergoeding voor hun interventies. Afhankelijk van de omstandigheden kan het
beter geschikt zijn een professional in te schakelen dan een particulier, en vice
versa. Men moet de keuze hebben. Maar er is ook een tweede reden: de zaken
zullen nog verder evolueren, want de grens tussen deze twee groepen is aan het
vervagen. Als p2p succesvol is, zal het minder ad hoc worden, professionaliseren
en verder verspreiden in de maatschappij. Particulieren zullen zich meer als
professionelen gaan gedragen, en die zullen zich flexibeler gaan opstellen. Er zal
geen duidelijk onderscheid meer zijn tussen de twee. Pwiic.com beperkt zich
niet tot bepaalde types van diensten, en volgt geen niche-strategie. Pwiic.com
wilt een algemene oplossing aanbieden en wilt dienstverleners bij
elkaar brengen, of het nu gaat om Italiaanse lessen, het ontwikkelen
van een website of het op maat maken van een kledingstuk…

Wij delen alles !

Wat is Pwiic ?
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Natuurlijk zal dit groot aanbod niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Maar dit is
wel de doelstelling: DE site zijn die men gebruikt als men op zoek is naar een
dienst of een voorwerp, wat het ook is, of als men een dienst of voorwerp
wilt aanbieden.
Wat betreft de eerste vraag: zijn het echt directe relaties tussen mensen in
de deeleconomie? In de praktijk is duidelijk dat in de meerderheid van
gevallen, het platform dat de samenwerking tussen individuen organiseert,
de beslissingen alleen neemt, alles alleen organiseert, de macht in handen
houdt en het grootste deel van de toegevoegde waarde voor zich houdt.
Sommigen kiezen zelf hun dienstverleners, eisen dat men een t-shirt van het
platform draagt, leiden ze op en sluiten ze uit van het platform als men niet
voldoet aan de eisen. Dat is geen p2p. Om in marketing-termen te spreken:
p2p is c2c. Deze c2c wordt in de praktijk vaak c2b2c, waar de b het platform
is… Pwiic.com wilt dit vermijden en laat dus het grootste deel van de relatie
en het beheer ervan over aan de individuen, met zo min mogelijk controle
(een minimum blijft noodzakelijk, maar controle, evaluatie en vertrouwen
moet vanuit de gebruikers komen). Daarnaast houden we onze marge zo
laag mogelijk.
Dit is alleen mogelijk als we de kosten van onze infrastructuur zo laag
mogelijk houden en geen investeerders moeten tevreden stellen : we halen
geen grote kapitaalrondes op en onze structuur is zeer goedkoop. Hoe kan
dat? Twee zaken: het gebruik van artificiële intelligentie (PwiicBot)
en samenwerking tussen onze leden (PwiicHums).

Wij delen alles !

Pwiic = Artificiële Intelligentie: PwiicBot

Wat is Pwiic ?
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We zijn in staat om ons doel, het aanbieden van een algemene
oplossing (alle diensten en alle voorwerpen) aan een minimale kost,
te realiseren dankzij AI (Artificiële Intelligentie). Dankzij PwiicBot
kunnen we de ervaring van gebruikers verbeteren en een onbeperkt
aantal diensten en voorwerpen aanbieden. Er is helemaal geen
limiet. Pwiic.com is tot op heden het enige deelplatform dat over
een bot beschikt die geïntegreerd is in het platform. Dit is een
enorm voordeel, wetende dat het internet zich het komende
decennium in deze richting gaat ontwikkelen.

Wij delen alles !

Pwiic = Menselijk : PwiicHums

Wat is Pwiic ?
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Het gaat echter niet alleen maar over artificiële intelligentie, verre
van. We zoeken ook de actieve medewerking van zij die zich op onze
site aanmelden. We willen samen aan deze startup werken (cocreatie), wat ons een enorme boost zal geven. Op Pwiic.com kan
elke PwiicHum administratieve taken op zich nemen en hiervoor
krediet ontvangen dat te besteden is op de site: een artikel schrijven
voor het blog, een vraag van een nieuw lid behandelen, een post
delen op een sociaal netwerk, etc. Pwiic.com is echter geen gratis
site, wat we zijn ervan overtuigd dat een gratis site niet bestaat
(anders bent u zelf het product). Om diensten aan te bieden op de
site, dien je te beschikken over credits die je kan verdienen met
PwiicHum acties of kan aanschaffen. Zij die mee investeren in de
startup kunnen dus zo gecompenseerd worden voor hun
investering.
Maar de samenwerking gaat nog veel verder…

Wij delen alles !

Pwiic = = Coöperatief

Wat is Pwiic ?
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We verwachten nog meer van onze PwiicHums. We willen alles met ze delen,
inclusief het bedrijf zelf. In de deeleconomie moet de macht bij de lokale
gebruikers liggen, via een participatief beheer, waar men de toegevoegde waarde
deelt. Daarom is Pwiic.com een coöperatie, een digitale coöperatie die eigendom
is van de gebruikers. Beeld je in dat duizenden mensen samen aan een project
werken… Beeld je in dat het internet eigendom is van haar gebruikers. We willen
laten zien dat het coöperatief model zinvol is dankzij de digitalisering en dankzij de
deeleconomie.
Wat betekent het om een coöperatie te zijn? Meerdere dingen.
Op vlak van het beheer: we respecteren de coöperatieve I.C.A. principes: vrijwillig
en open lidmaatschap, (beperkte) financiële participatie van de gebruikers in het
kapitaal, democratische verdeling van de stemmen op de algemene vergadering,
beperking van de vergoeding van het kapitaal, ristornos voor de gebruikers in
verschillende vormen en garantie van de onafhankelijkheid van de vennootschap
en het platform.
Wat betreft het dagelijks functioneren van de website: participatie, interactie, cocreatie, solidariteit, verantwoordelijkheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid,
eerlijkheid, transparantie.

Wij delen alles !

Deeleconomie
+ echt p2p
+ AI (PwiicBot)

Wat is Pwiic ?

+ Mensen (PwiicHums)
+ Coöperatie

=
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Wij delen alles !

=
Wat is Pwiic ?
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Elk van deze elementen waaruit Pwiic is opgebouwd zijn elk
afzonderlijk niet zo bijzonder, maar het geheel is dat wel…
Anders ondernemen, op een andere manier waarde creëren
en deze waarde delen, dat is waar Pwiic.com voor staat. We
willen geen unicorn worden en miljoenen euro’s ophalen. Als
deze unicorns ooit uitgroeien tot een winstgevend bedrijf, zal
dat ten koste zijn van de mensen met wie ze samenwerken…
In plaats van duizenden euro’s aan marketing te spenderen, is
het toch veel makkelijker om een project op te bouwen dat
mensen tevreden stelt, waarover gebruikers vanzelf met
anderen praten? Op die manier kunnen we met weinig
middelen een startup oprichten. En dat is geen utopie… Als de
technologie innovatief is (PwiicBot) en als de gebruikers ervan
houden en zich ervoor engageren (PwiicHums), kan de
structuur van de startup licht en goedkoop blijven.

Wij delen alles !

Pwiic.com
maakt zijn
intrede
in Brussel,
het hart van
Europa
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Brussel is de ideale plek om een Europees project te starten. Brussel
zou de leider van een nieuwe deeleconomie kunnen worden, voor
een meer verantwoordelijke deeleconomie (met hulp van een
coöperatief platform)!
Pwiic, gelanceerd op 1 maart 2017 in beta-versie, heeft al meer dan
10.000 leden in Frankrijk en 1.000 in de Brusselse regio. Er is geen
fondsenwerving voor de start-up voorzien met uitzondering van een
subsidieaanvraag ingediend bij de Brusselse regio. De start-up heeft
de intentie zich door de kracht van het aantal leden en niet de
kapitaalkracht te laten erkennen.

Wij delen alles !

Wij delen alles !

