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LETSC OPEN FORUM 

INLEIDING 

Het nieuwe LETS-platform LetsC viert in 2020 zijn eerste verjaardag. Ondertussen zijn al 17 LETS-
groepen overgestapt en staan 6 groepen klaar om de stap te zetten. Dirk, de trekker van het platform, 
en Frans, onze IT consulent, beantwoorden al jouw vragen rond het platform en geven je zicht op de 
plannen voor de toekomst. Ook Rudi staat steeds voor je klaar om support te bieden. 

Op 20 mei 2020 ging het LetsC open forum door in het kader van de LETS-debatdag 2020. Hier kan je 
alle vragen en antwoorden lezen. 

WWW.LETSC.BE 

Met de website letsc.be bieden we meer informatie over het LetsC platfom. Dit platform ontwikkelt 
continu en wordt via co-creatie met de LETS-gemeenschap verder uitgebouwd. Heb je vragen over het 
platform dan helpt deze website jou op weg. Ook kan je de verdere ontwikkelingen van het platform 
hier opvolgen.  

VRAAG EN ANTWOORD: GEBRUIKERS 

LETS-CODE PER GEMEENTE 

Vraag: Wat is de “LETS-code per gemeente” precies? 

Antwoord: De LETS-code bestaat uit twee of drie letters van het begin van de naam LETS-groep (LETS 
Brussel = LB) met het lidnummer. Als er verschillende gemeenten onder de LETS-groep vallen dan komt 
er, bijvoorbeeld “VL” (Vilvoorde) achter. Dit is een optionele extra. Als iemand verhuist dan veranderen 
de letters achteraan. Het lidnummer blijft hetzelfde. De gemeentecode zal in de toekomst gekoppeld 
worden aan regio’s of wijken. 

TERMINOLOGIE PLATFORM 

Vraag: Wordt er gestreefd naar een terminologie die niet financieel is? Bv. overschrijving, omzet 

Antwoord: Op LetsC spreken we over ‘transacties’ en ‘waardes’, zo stond het in het eLETS document. 
Dit was een consensus binnen de gehele LETS-gemeenschap. 
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NIEUWS EN AGENDA 

Vraag: Op dit moment kunnen de leden zelf nieuws en agenda in eLAND zetten. Kan dat ook in LetsC 
of moet de beheerder dit doen? 

Antwoord: Momenteel doet de kern dit. Er is een link met de Google Agenda en de admin kan via een 
link hier bewerken. Hiervoor heb je een Google-account nodig met rechten om te bewerken. Indien er 
vraag is naar een agenda in LetsC (buiten de Google Agenda) kan dit geïntegreerd worden. 

MAILS VRAAG EN AANBOD 

Vraag: Is het mogelijk om mails met het vraag en aanbod te ontvangen en aan welke frequentie? 

Antwoord: Deze module is momenteel in testfase. Als dit voldoet kunnen alle groepen dit activeren. 

VARIABELE ONDERGRENS 

Vraag: Bij LETS Zandland kunnen leden die meer letsen verder onder nul gaan. Kan dit ook binnen 
LetsC? 

Antwoord: Dit staat op het programma om mogelijk te maken in LetsC. Enkel de admin zal de minimum 
en maximum grens kunnen zien. 

VRAAG EN AANBOD 

Vraag: Wordt het ooit ook mogelijk je vraag/aanbod in te stellen op basis van afstand over de hele 
LETS-gemeenschap heen? 

Antwoord: Ja 

TECHNISCHE VRAGEN/ ADMIN 

OVERDRACHT VAN GEGEVENS VANUIT ELAND NAAR LETSC 

Vraag: Hoe gebeurt de overdracht van gegevens vanuit eLAND naar LetsC? 

Antwoord: Dit gaat in verschillende fases: 1) vraag om over te stappen naar LetsC 2) eLAND database 
wordt overgemaakt naar Rudi die kijkt naar de structuur. Rudi bereidt de migratie voor en zet alles op 
een test site waar een subgroepje van de eLAND gebruikers LetsC kan uittesten (meestal 10-14 dagen). 
Test ok? 3) Rudi zet de definitieve eLAND database over en de LETS-groep kan starten op LetsC. Dit 
duurt 12u. De data blijft eigendom van de groep. De groep kan op elk moment terug uitstappen en alle 
data mee krijgen. 

OVERSTAPPEN NAAR LETSC 

Vraag: Stap je best over in één of twee fasen over naar LetsC (met of zonder leerperiode)? 

Antwoord: Je kan de testfase uitbreiden tot een langere leerperiode. Dit duurt echter best niet te lang 
omdat er voortdurend veranderingen in eLAND gebeuren. Hierdoor is het mogelijk dat de migratie 
opnieuw moet geprogrammeerd en uitgevoerd worden. 

DEMURRAGE 

Vraag: Is er de mogelijkheid om de optie demurrage in te bouwen indien men dit zou wensen? 
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Antwoord: Technisch gezien is dit nog niet aan de orde. 

LETSC EN ANDERE COMMERCIËLE PLATFORMEN 

Commerciële platformen zoals bijvoorbeeld Helpper zijn gericht op de relatie tussen een aanbieder en 
vrager om klussen te klaren. LetsC heeft een extra laag door de aanwezigheid van de admins van elke 
groep. Hierdoor kan je ze moeilijk vergelijken met elkaar. Een ander groot verschil is dat veel van deze 
platformen beschikken over grote startkapitalen. De commerciële platformen vragen ook een bijdrage 
in euro per transactie en werken vaak met betalende abonnementen. 

ADVIESGROEP LETSC 

Deze werkgroep zal Rudi aansturen rond gewenste, belangrijke veranderingen voor LetsC en bestaat 
uit letsers van verschillende LETS-groepen. 

LETS VLAANDEREN CHARTER 

Vraag: Moet de groep het LETS Vlaanderen charter onderschrijven om LetsC te gebruiken? 

Antwoord: Neen. 

INTERACTIE MET ANDERE PLATFORMEN 

Vraag: Is interactie met niet-LetsC platformen mogelijk? 

Antwoord: Dit is mogelijk als de programmatie van het andere platform zich linkt aan LetsC. Om alle 
toepassingen synchroon te laten lopen is een ‘LETS-protocol’ nodig. Dit is een manier van 
communiceren die afgesproken wordt tussen toepassingen waarbij meestal gewerkt wordt in XML-
formaat. 

SOFTWARE 

De applicatie is ontwikkeld voor LETS Vlaanderen die eigenaar is van de code. LETS Vlaanderen kan de 
code gebruiken zoals zij (raad van bestuur) dit wensen. De software wordt momenteel niet 
aangeboden als open source omdat dit weinig nut heeft. Het zou enkel een oplossing kunnen zijn voor 
een LETS Vlaanderen 2 die hetzelfde willen aanbieden. Dit is momenteel niet de intentie van LETS 
Vlaanderen. Indien LETS Vlaanderen beslist om dit open source te maken dan is dit mogelijk. 

Als er zich veiligheidsproblemen voordoen dan worden deze quasi direct verwerkt en worden de 
nodige aanpassingen gedaan. 

Er staat momenteel geen online bug-tracking platform online. Als de werkgroep dit wenst kan dit 
geïmplementeerd worden. 

Vraag: Kan Mollie gebruikt worden binnen LetsC, via derden?  

Antwoord: Je moet eerst een contract afsluiten met Mollie voor dit verder kan geïntegreerd worden. 

Vraag: Verdient LETS Vlaanderen aan de Mollie service? 

Antwoord: Neen 

Vraag: Is het mogelijk de service te gebruiken zonder een LETS Vlaanderen label, adres, e-mailadres en 
telefoonnummer in de voet en met een ander logo in de hoofding? 
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Antwoord: Ja. Het programma kan ter beschikking gesteld worden aan andere LETS-achtige 
initiatieven, zoals bijvoorbeeld Buurtijd. 

NETWORX 

De software werd ontwikkeld door NetworX. De software is eigendom van LETS Vlaanderen, niet 
NetworX. Indien LETS Vlaanderen dit wenst kan zij de ontwikkeling van het platform door een ander 
bedrijf laten verderzetten. Bestuurslid Frans Gerbosch is eveneens medezaakvoerder van NetworX, die 
het platform ontwikkelt. In de raad van bestuur worden alle beslissingen in consensus genomen. Als 
specifieke zaken moeten beslist worden waar Frans niet bij betrokken kan zijn verlaat hij de 
vergadering. 

KOSTPRIJS 

Vraag: LETS-groepen betalen voor het platform. Waarvoor wordt dit geld gebruikt? 

Antwoord: De kost van het hosten van LetsC op de eigen servers wordt hiermee afgedekt. 

GDPR 

De GDPR wordt ontwikkeld in samenwerking met geïnteresseerde letsers. 

Vraag: Is het mogelijk de software-service te gebruiken zonder dat LETS Vlaanderen de data gebruikt 
voor andere doeleinden? Bvb haar eigen werking?  

Antwoord: LV behandelt alle data volgens de GDPR-voorschriften. 

 


