
Meer impact van de gemeentelijke 

uitgaven op de lokale economie!  
 

Bent u op zoek naar een nieuwe manier om 

jeugdwerkloosheid in uw gemeente aan te pakken? Om het 

lokale MKB te versterken? Dankzij technologische innovatie in 

digitaal betalen kan de gemeente nu op een simpeler manier 

meer inkomen en meer werk in de regio stimuleren. De kern 

van deze aanpak: laat de uitgaven van de gemeente, burgers 

en bedrijven vaker lokaal circuleren.  

Hetzelfde geld kan vaker gebruikt worden in de gemeenschap 

dankzij de betaalsoftware. Daarin kan simpelweg ingesteld 

worden hoe lang de koopkracht in de regio moet blijven. 

Gedurende die tijd is het geld een regiomunt en zodra die tijd 

voorbij is kan het geld naar elke bankrekening worden 

overgemaakt en 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.   

Met steun van de Europese Commissie introduceert de 

stichting Social Trade Organisation (STRO) dit nieuwe 

instrument in o.a. Bristol en Sardinië. (www.socialtrade.nl, 

www.sardex.net, www.bristolpound.org). Nu selecteert ze, 

met steun van het Ministerie van Economische Zaken, een 

aantal Nederlandse gemeentes of regio’s om ook hier 

voorbeelden van deze mogelijkheid te introduceren. 

 

Lokale economieën gevangen in een negatieve spiraal  

Om te begrijpen waarom deze oplossing werkt, is het handig 

om te weten welk probleem opgelost wordt. Heel simpel 

uitgelegd is geld de organisator van de economie. Als er geen 

geld is, vallen economische activiteiten stil, zelfs al waren die 

tot op dat moment rendabel. Dat merk je tijdens een crisis als 

iedereen uit onzekerheid op zijn geld gaat zitten. Dat merken 

ook regio’s die een koopkrachtlek hebben, waar de balans 

tussen import en export uit evenwicht is geraakt. 

Elke keer dat geld besteed wordt kunnen er twee dingen 

gebeuren: De verdiensten worden in de omgeving 

uitgegeven, of die koopkracht vloeit weg. Als dat gebeurt 

voordat de lokale economische potentie voldoende 

aangesproken is, ontstaat het begin van de negatieve spiraal. 

M.a.w. euro's die lokaal zouden kunnen circuleren en die 

lokale bedrijven aan inkomsten hadden kunnen helpen, 

IN HET KORT 
[Wat? Een innovatie die uitgaven 

van lokale overheden een hogere 
social return geeft.  
[ Hoe? Normaal is het zo dat als je 

je geld uitgeeft je kan kiezen dat 
lokaal te besteden, maar wat er 
daarna mee gebeurt weet je niet. 
Nu is er de mogelijkheid het geld 
bij het uitgeven een opdracht mee 
te geven: blijf tot dan en dan in 
onze gemeente want onze 
economie heeft een stimulans 
nodig. 

[ Software Nieuwe ontwikkelingen 

in de IT maken dit mogelijk. De 
software – in Nederland 
ontwikkeld – is door de 
internationale betaalindustrie 
uitgeroepen tot meest 
veelbelovende en innovatieve 
betaalsoftware ter wereld. 

[ Koopkracht Het MKB in de 

gemeente krijgt een geweldige 
impuls. Doordat koopkracht vaker 
bij hen besteed wordt en door hen 
uitgegeven kan worden betekent 
dat meer banen, en een bloeiende 
lokale economie.  

[ Ondersteuning De invoering van 

dit systeem wordt gesteund door 
de Europese Commissie en het 
Ministerie van EZ. 

[ Volgende stap Gemeentes en 

andere overheden kunnen 
meedoen aan een pilot van dit 
systeem in Nederland: die gaat in 
het najaar van 2015 van start. 

[ Meer informatie  

web: www.circuitnederland.nl 
e-mail: info@socialtrade.nl 
tel: 030-2314314 

http://www.socialtrade.nl/
http://www.sardex.net/
http://www.bristolpound.org/
http://www.circuitnederland.nl/
mailto:info@socialtrade.nl


lekken te snel weg. Bedrijven en jonge mensen zijn daarna 

simpelweg gedwongen het geld achterna te gaan. 

 

Nieuwe betaaltechnologie maakt geld effectiever 

Snelle veranderingen in de economie vragen om kordate en 

doordachte oplossingen. Silicon Valley bewees al dat ‘klein’ en 

‘flexibel’ beter inspeelt op moderne uitdagingen. Nu helpt de IT 

de lokale economie, doordat de nieuwste betaalsoftware in 

staat is om invloed uit te oefenen op hoe vaak geld lokaal 

circuleert voordat het verder de wereld in stroomt. 

 

Dat ziet er uit als in figuur 1a en 1b hier rechts                 
 

Geld dat lokaal blijft, wordt een soort ‘boemeranggeld’:  het 

maakt zijn ronde door de lokale economie en kan zelfs 

terugkomen als inkomen bij degene die het eerder uitgaf. 

Daarna is dat geld nog prima te gebruiken voor dezelfde 

bestedingen buiten de regio zoals die nu ook gedaan worden. 

 

U kunt ervoor kiezen dat het geld van uw uitgaven beter 

lokaal beschikbaar blijft 

Veel overheden en grote bedrijven hebben een beleid om uit 

hun uitgaven “Social Return” te laten behalen, met name om 

mensen die moeilijk aan het werk komen extra kansen te 

geven. De nieuwe betaal-technologie maakt het nu mogelijk 

om Social Return te realiseren voor de hele lokale economie: 

alle lokale ondernemers, van start-ups tot gevestigd 

familiebedrijf, verdienen meer en vormen een steviger basis 

voor de lokale werkgelegenheid. Hoe vaker bestaande 

koopkracht wordt gebruikt in de regio, des te meer wordt er 

verdiend, en des te meer de werkgelegenheid toeneemt. In 

economische termen heet dat: de lokale multiplier van geld 

gaat omhoog. Bovendien draagt dat bij aan de sociale cohesie. 

Lokale overheden hebben bij uitstek de kans om deze positieve 

spiraal in gang te zetten door hun uitgaven de ‘opdracht’ mee 

te geven vaker gebruikt te worden binnen de gemeenschap en 

zo meer lokale opbrengst te realiseren.  

 

Innovatie krijgt internationaal erkenning 

Nieuwe technologie is lastig te begrijpen. Begin jaren ’90 

hadden maar weinig mensen door wat het internet zou gaan 

betekenen voor de wereld. De betaalsystemen van banken zijn 

in hun logica de afgelopen 100 jaar niet wezenlijk efficiënter 

geworden – men heeft altijd voortgebouwd op de logica die 

voortkwam uit geld dat in wezen niet traceerbaar is. Maar geld 

 

Fig. 1a: Zoals het nu gaat: geld komt 

de gemeenschap binnen en verdwijnt 

te  snel naar buiten waardoor werk en 

bedrijvigheid te weinig kansen krijgen. 

 

 

 

 

 

Fig. 1b: Met hulp van IT-innovatie: 

geld circuleert vaker binnen de regio: 

meer inkomen voor het MKB en meer 

werk. 

 

 

 



wordt meer en meer digitaal en daardoor ontstaan nieuwe 

mogelijkheden. Zo verschuift de invloed van wat geld doet van 

de geldscheppende banken naar wie het geld op een gegeven 

moment in handen heeft. 

Zonder IT heb je maar één keer iets te zeggen over wat er met 

je geld gebeurt: je kan eenmalig kiezen waar je het uitgeeft. 

Nieuwe betaalsoftware maakt het nu mogelijk om geld op het 

moment dat je het uitgeeft, een opdracht mee te geven. 

Bijvoorbeeld om meerdere keren lokaal gebruikt te worden. De 

software die deze omwenteling mogelijk maakt werd door de 

internationale betaalindustrie uitgeroepen tot e-pay innovation 

award winner 2014. Deze innovatie, uitgebracht onder 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 werkt ligt dus binnen handbereik. 

 

Planning 

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 en de regio past binnen de prioriteiten van STRO. Tussen 

het eerste contact en het afsluiten van het contract zitten een 

paar maanden. STRO wil de selectie van partners in de zomer 

afronden. De bedoeling is dat de daadwerkelijke start van het 

project in de herfst plaats vindt. 

 

Meer informatie 

U kunt ons bellen en e-mailen, of op de website van het Social 

Trade Circuit kijken: 

Tel: 030-2314314 

Email: info@circuitnederland.nl 

Internet: www.circuitnederland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwitsers succesverhaal 

In Zwitserland bestaat een oude versie 

van zo’n betaalnetwerk dat, ver voor 

zijn tijd uit, ondernemers de 

mogelijkheid gaf de onderlinge handel 

te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 

de 62.000 aangesloten Zwitserse 

MKBedrijven hierdoor juist in moeilijke 

periodes hun capaciteiten effectiever 

kunnen gebruiken. Bij elkaar verkopen 

en verdienen deze bedrijven meer dan 

1,5 miljard Zwitserse francs per jaar 

extra aan elkaar. 

Nederlands project krijgt 

steun EU, EZ en een 

consortium van hogescholen 

STRO organiseert dit 

hulpmiddel voor regio’s en 

wijken waar de koopkracht te 

kort blijft circuleren, met 

steun van de EU, het 

ministerie van EZ en 

Windesheim, HAN en NHTV 

(de drie hogescholen die 

gespecialiseerd zijn in Supply 

Chain Finance). 
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