Lokaal inkopen pakt goed uit
en gaat niet
ten koste van andere regio’s
In de Engelse plaats Preston zet de overheid actief in op lokaal
inkopen. Daar heeft de gemeente ook grote instellingen als scholen, het ziekenhuis en de politie meegekregen om meer bij lokale
bedrijven in te kopen. Dit heeft zo’n positief effect op de omzet
van lokale bedrijven en werkgelegenheid dat Preston werd uitgeroepen tot lokale overheid van het jaar 2019. Conclusie: Lokaal
inkopen? Doen dus!

De Koop-Lokaal-Versterker
Als de overheid eenmaal de keuze gemaakt heeft om lokaal
in te kopen, heeft het zin om te kijken hoe de impact op de
lokale economie optimaal gemaakt kan worden. De nieuwe
technologie van Cyclos biedt daar namelijk interessante
mogelijkheden voor. De speciale betaalsoftware maakt
lokale betaalrekeningen mogelijk. Speciale regels voor die
lokale rekeningen zorgen ervoor dat heel veel lokale bedrijven gaan meeprofiteren van geld dat de autoriteiten
lokaal besteden. De Koop Lokaal Versterker zorgt ervoor
dat dat geld - die koopkracht dus - een jaar lang in de regio
blijft.

Toch twijfelen nog steeds veel gemeentes en provincies of lokaal
Door een provisie te heffen over verdiensten, zolang je dat
inkopen wel een goede zaak is. Ze zijn bang dat dat als iedereen
geld nog niet bij een ander besteed hebt, worden bedrijven
meer lokaal gaat inkopen, je met z’n allen armer wordt. Dat argudie geld verdienen aangespoord om dat geld zelf weer zo
ment berust echter op een misverstand. Want hoe zou lokaal inkosnel mogelijk te besteden bij andere lokale bedrijven. Zo
pen ten koste gaan van de samenwerking tussen regio's? In het
krijgen veel meer bedrijven extra verdiensten en wordt de
grotere plaatje verandert er immers niets aan hoeveel daar uiteinhele gemeenschap sterker. Vandaar de naam Koop Lokaal
delijk besteed wordt. Al
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lokaal wordt gebruikt,
openen. En dan
uiteindelijk wordt het bij de buren besteed. Wel treedt er een eenniet alleen om daarop te gaan verdienen maar ook om die
malige vertraging op. De hoeveelheid geld die uiteindelijk aan
inkomsten snel weer lokaal te besteden.
importen wordt besteed, blijft gelijk. Het uitstellen van de invoer
De beslissing om mee te doen en ook een rekening te opevoor een bepaalde periode is iets anders dan het verminderen van
nen, wordt beïnvloed door de hoeveelheid geld die er lode invoer. Door geld langer lokaal te houden stimuleert het lokale
kaal te verdienen is. Als de overheid een fors deel van haar
bestedingen en verdienmogelijkheden. Het gebruik van het aanweuitgaven via zo’n lokale betaalomgeving doet, gaan veel
zige geld binnen de regio wordt gewoon geoptimaliseerd, vóórdat
bedrijven meedoen. Daarmee profiteren niet alleen de
het geld vertrekt.
dirécte lokale leveranciers, maar gaan ook veel andere bedrijven daarvan kunnen profiteren en meer gaan verdienen.
Het lokaal inkopen kan zelfs gúnstig zijn voor andere regio’s. Intensievere gebruik van geld binnen de regio verhoogt daar de welAls er in de gemeenschap veel bedrijven op zoek zijn naar
vaart. En een welvarender regio draagt meer bij aan de landelijke
mogelijke bestedingen, biedt dat ondernemende mensen
economie en dus ook aan de welvaart in andere regio's. Een welmeer mogelijkheden om een nieuw bedrijf te starten.
varende regio betaalt meer belastingen en heeft minder uitkeringsVooral bedrijven die weinig of geen grondstoffen en energeld nodig, vergroot de verscheidenheid en kwaliteit van de aangie van buitenaf nodig hebben, krijgen extra kansen. Dit
geboden producten en diensten en draagt ook meer bij aan onderverhoogt de efficiëntie van het gebruik van grondstoffen en
zoek zoals naar producten die belangrijk zijn voor de samenleook van recyclingprocessen. Lokale transacties vergen ook
ving, bijvoorbeeld medicijnen.
minder transport en versterken de sociale cohesie in de
regio.
Wij hebben onze buren nodig om te floreren en onze mogelijkheMinder gebruik van grondstoffen en fossiele energie, meer
den te optimaliseren, terwijl het voor hen van vitaal belang is dat
diensten en betrokkenheid op elkaar, is precies de sociale
het bij ons goed gaat.
transitie die het klimaat ook nodig heeft.

Dankzij Cyclos betaalsoftware kan elke bank de lokale
rekeningen aanbieden die de boost geven. Als er geen bank
beschikbaar is, helpt Cyclos bedrijven aan onderlinge rekeningen in eigen beheer. Het succes van Cyclos is te danken
aan drie innovaties die de lokale rekening effectief maken:
1. Tegoeden op deze rekeningen kunnen alleen bij soortgelijke lokale rekeningen besteed worden, waardoor de aanwezige koopkracht “vanzelf” in de regio blijft.
2. Na een jaar mag het geld weer overal besteed worden.
Zo blijft het lokale geld de echte euro-waarde houden.
3. Gedurende dat jaar circuleert het geld dus in de eigen
lokale digitale betaalomgeving. Daarbij gelden regels die
het geld effectiever maken.

Nieuw boek

Een loyalty-bonus voor lokaal kopen

Over de Koop Lokaal Versterker schrijft Henk van Arkel,
directeur van STRO waar u in deze krant het eerste hoofdstuk
van leest. Wat staat er nog meer in dit boek?
In hoofdstuk 2 leest u meer over Preston. Wat kan je allemaal
bereiken als lokaal inkopen serieus gestimuleerd wordt?
Hoofdstuk 3 beschr ijft een voor beeld van lokale aankopen waarbij de impact van het lokaal kopen groter wordt. De
Oostenrijkse stad Wörgl besloot in 1932 net als Preston de
lokale economie te stimuleren door lokaal te kopen. Daar
bovenop werden de plaatselijke leveranciers van de gemeente
gestimuleerd om hun verdiende geld zelf ook lokaal uit te
geven. Deze aanpak was zo'n succes in het terugdringen van
de werkloosheidscijfers dat veel andere gemeenschappen
besloten om die te kopiëren. Dit hoofdstuk maakt duidelijk
wat we vandaag van deze aanpak kunnen leren.
In hoofdstuk 4 zien we hoe moderne technologie de aanpak
van Wörgl, bereikbaar maakt voor elke moderne regio of
stad. Die technologie maakt het mogelijk de lokale overheidsuitgaven veel meer impact mee te geven: de Koop Lokaal Versterker.
Deze Koop Lokaal Versterker wordt nader besproken in
hoofdstuk 5. Onder welke voor waar den is het zinnig om
die toe te passen? Een voorwaarden is dat veel bedrijven het
zien zitten om een lokale rekening te openen. Cruciaal daarbij
is dat bedrijven het ongemak accepteren van de beperkte besteedbaarheid van het lokale geld, wetende dat daar extra
verdiensten tegenover staan.

Natuurlijk zullen bedrijven die provisie willen vermijden.
Dat kan ook, want wie het verdiende geld snel besteedt,
betaalt nauwelijks provisie omdat daarmee een ander bedrijf de kans krijgt extra te verdienen. Zodra dat bedrijf
betaald is, neemt het de verplichting tot betaling van de
provisie over. Snel en lokaal besteden wordt dan de norm
en daardoor verkoopt het hele lokale bedrijfsleven meer.
Doordat het geld wel altijd bij iemand op de rekening staat,
leveren al die kleine bedragen samen solide inkomsten op.
Genoeg om een premie van 7,5% te geven aan mensen die
hun geld overzetten naar de lokale rekening. De Koop Lokaal Versterker werkt zo een beetje als een geavanceerd
loyaliteitsprogramma. En niet te vergeten: die 7,5% premie
is ook aantrekkelijk voor overheden. In eerste instantie
zullen ze de premie moeten doorgeven, als compensatie
voor het feit dat hun leveranciers nu zelf ook een lokale
leverancier moeten zoeken. Maar als die eenmaal gewend
zijn om lokaal te besteden, kunnen overheden (een deel
van) de 7,5% premie zelf houden, waarmee ze extra budget
krijgen. Bijvoorbeeld om bedrijven te helpen stappen te
maken in de transitie!

In het kader op de volgende bladzijde leest u over het Friese
initiatief waarbij bedrijven hun best gaan doen om geld vaker
tussen hen rond te laten gaan. Daarbij zal lokaal besteden
soms best duurder zijn en misschien niet de eerste keus. Daar
staat dan wel tegenover dat het uiteindelijk meer inkomen
oplevert, waarbij de nadelen in het niet vallen.
Hoofdstuk 6 intr oduceer t het Consor tium van r egio's dat
de introductie van deze Koop Lokaal Versterker voorbereidt.
Vervolgens bespreekt hoofdstuk 7 de verwachte impact als
overheden echt verantwoordelijkheid nemen voor het effect
van hun uitgaven op de gemeenschap.
Hoofdstuk 8 gaat over de stappen die nodig zijn om de
Koop Lokaal Versterker te introduceren.
Tot slot beschrijft hoofdstuk 9 een kredietinnovatie die mogelijk wordt zodra de Koop Lokaal Versterker een community
met voldoende deelnemers heeft gecreëerd. Deze innovatie
leidt tot extra geld om de lokale economie beter te organiseren. Daarbij ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor krediet
aan startende bedrijven en aan de innovaties die nodig zijn bij
de overgang naar een duurzamer vorm van productie en consumptie.

Denk aan te betalen provisie op verdiensten die je kan vermijden door snel weer (lokaal) te besteden. Dankzij die
stimulans wordt het geld vaker opnieuw verdiend. Het
mooie is dat de betaalde provisie ook inkomsten oplevert,
want daarmee wordt een premie mogelijk voor diegenen
die besluiten ook zijn of haar geld ook jaar binnen de regio
te laten werken.

Nog geen donateur, maar toch op de hoogte blijven wanneer
dit boek uitkomt? Laat het ons weten via info@socialtrade.nl

