Onder welke voorwaarden mag je dit
open source materiaal zelf gebruiken?
Ten eerste is het goed om te vermelden dat Dingen Delen mijn belangrijkste
waarde is. Het is om die reden dat ik zo veel materiaal vrij geef. Dat doe ik dus
eigenlijk voor mezelf, omdat ik dat zelf zo leuk vind. En natuurlijk zit er ook een
hoopvolle, idealistische reden achter. Ik hoop dat iedereen die dat wil vrij
toegang kan krijgen tot dit geweldige gedachtegoed.
Dit betekent dat je in principe alles wat ik vrijgeef dus ook vrij mag doorgeven
aan anderen. Het betekent niet dat je mag knippen en plakken, en vervolgens
mag doen alsof het materiaal van jou is. Zolang je dus laat zien dat wat je
gebruikt van mij afkomstig is, mag er heel veel.
Helaas hebben een aantal instellingen en bedrijven het niet zo nauw genomen
met de standaard regels over plagiaat, waardoor ik nu genoodzaakt ben om een
aantal spelregels op te stellen. Ik schrijf dit dus niet van harte, maar wil wel
graag wat duidelijkheid scheppen, zodat gedoe in de toekomst voorkomen kan
worden. Een handig ezelsbruggetje: Je mag altijd alles van mij GRATIS DELEN.
Zodra je het onderdeel maakt van EIGEN WERK, kun je je gaan afvragen of dat
mag.
Even een paar vuistregels zodat het voor iedereen duidelijk is:
-

De boeken zelf hebben en mag je niet kopiëren. Je mag wel alle handouts, illustraties, audio-opnames en video’s (dus alles op mijn websites)
vrij delen. Met andere woorden: Alle tekstbestanden die op de site staan
mag je in originele staat doormailen, printen en uitdelen, zoveel je maar
wilt.

-

Al het materiaal uit de ACT Guide app mag alleen binnen de app gebruikt
worden. Het is dus verboden om filmpjes, animaties of games buiten de
app te gebruiken of delen.

-

Naar cliënten toe mag je alles vrij en ongelimiteerd gebruiken, als het gaat
om begeleidend materiaal bij therapeutische en coachingsgesprekken. Je
moet dan wel altijd het originele stuk gebruiken, waar de website op staat
vermeld. Dit geldt ook voor de modellen en illustraties.

-

Als je het materiaal wilt gebruiken voor een eigen handleiding, training of
online module, heb je eerst toestemming nodig en moet je altijd, bij ieder
stuk dat je gebruikt, duidelijk de bron vermelden. Je mag dus niet zomaar
mijn materiaal opnemen in eigen werk, daar heb je toestemming voor
nodig.

-

Als je je eigen, gratis product maakt met behulp van mijn materiaal, dan
mag maximaal 20% van je werk (met toestemming die je apart moet
vragen) bestaan uit mijn materiaal of dat van anderen. Wil je meer
gebruiken en heb je een goede, vrolijke reden, dan staat vragen uiteraard
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altijd vrij. Maar als je jezelf als auteur neerzet van een training, boek of
reader, dan moet het materiaal dat je gebruikt ook wel echt van jou zijn.
Dit is gebaseerd op standaard regels over auteursrecht en plagiaat.
-

Je mag geen geld vragen voor het materiaal (!!), want ik geef het zelf
gratis weg. Als je geld wilt vragen voor een online training, module of voor
een boek of handleiding, dan moet je het materiaal hiervoor dus zelf
ontwikkelen, mijn materiaal mag alleen onderdeel zijn van gratis modules
en trainingen. Ook aantoonbaar herschreven versies van mijn materiaal
mogen hiervoor uitdrukkelijk niet gebruikt worden.

-

Daarnaast mag het materiaal niet indirect deel uit maken van een betaalde
module. Dus stel dat je een product aanbiedt binnen een abonnement,
waarbij je voor een bepaald bedrag per maand mijn materiaal, maar ook
veel anderen dingen aanbiedt, dan is mijn materiaal onderdeel van een
betaalde module en dat mag dus niet.

Ik heb een open-source filosofie en wil dat die ook echt als open source wordt
behandeld. Gebruik dit materiaal dus zoveel en zo vaak je wilt, maar verbindt er
op geen enkele manier voorwaarden aan. Zo houden we het vrolijke, vrije delen
binnen ACT puur en zuiver .
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