Meer social return voor gemeentes!
Wil uw gemeente de lokale economie stimuleren? Dan hebben we voor u
interessant nieuws: er is nieuwe betaal-software ontwikkeld waarmee, zelfs
nadat de gemeente het geld heeft uitgegeven, de koopkracht lokaal blijft
circuleren. Daardoor verdienen de lokale bedrijven extra en ontstaat nieuw
werk. Deze innovatie wordt in Nederland en in de EU op verschillende
plekken ingevoerd, met steun van de Europese Commissie en het Ministerie
van EZ.

Zoals het nu gaat: geld komt de
gemeenschap binnen en verdwijnt te
snel naar buiten waardoor werk en
bedrijvigheid te weinig kansen krijgen.

Met hulp van IT-innovatie: geld
circuleert vaker binnen de regio: meer
inkomen voor het MKB en meer werk.

E-pay innovation award winner 2014
De software die deze omwenteling mogelijk maakt is door de internationale
betaalindustrie uitgeroepen tot e-pay innovation award winner 2014. Deze
software, met de toepasselijke naam Cyclos, is een Nederlands product,
ontwikkeld door de Nederlandse Stichting STRO (Social Trade Organisation).
De know-how over hoe geld efficiënter voor uw regio kan werken ligt dus
binnen handbereik.

Hoe werkt die software? In Cyclos kan simpelweg ingesteld worden hoe lang
de koopkracht in de regio moet blijven. Gedurende die tijd is het geld een
regiomunt. Zodra die tijd voorbij is kan het geld naar elke bankrekening
worden overgemaakt; dan zijn het dus weer gewone euro’s. Door het geld
vaker lokaal te gebruiken komt er extra klandizie voor het lokale MKB. Als er
meer klandizie en inkomen is, volgt meer werk. Bovendien, als er meer geld
lokaal een besteding zoekt, krijgen ook nieuwe bedrijven betere kansen.
De software ‘houdt in de gaten’ dat het geld – ongeacht wie de bezitter is –
pas na de afgesproken periode naar bankrekeningen buiten de regio
overgemaakt kan worden. Tot zo lang doet het geld zijn ronde door de lokale
economie en kan zelfs bij de overheid terugkomen als (belasting)inkomen.
Daarna is het weer prima te gebruiken voor aankopen op de wereldmarkt.

Uitnodiging
Gemeentes en provincies die belangstelling hebben worden uitgenodigd in
gesprek te gaan met STRO om te zien of de voorwaarden voor een
levensvatbaar regio-netwerk aanwezig zijn. Zo’n voorwaarde is bijvoorbeeld
dat de geldstroom voldoende omvang heeft, waardoor lokale bedrijven er
echt iets aan hebben.
Desgewenst werkt STRO samen met lokale adviesbureaus die het proces
voor de gemeente begeleiden.

Meer informatie
U kunt ons bellen en e-mailen:
Email: info@circuitnederland.nl

Tel: 030-2314314;
Web: www.circuitnederland.nl

