REGIONOMIE

Lokaal verbinden en versterken
dankzij de regionomie
De kracht van ondernemers en bewoners in de regio versterken. Niet alleen kijken naar
financieel gewin, maar ook streven naar maatschappelijk meerwaarde. Mensen en
initiatieven verbinden en concrete resultaten faciliteren, waar iedereen in het gebied
van kan profiteren. Dat is de regionomie.
In 2015 ontstond de regionomie beweging,
geïnitieerd vanuit Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland. Rabobank onderzocht de belangrijkste uitdagingen in verschillende
regio’s. Voor deze regio waren dat: versterken van de
concurrentiepositie van mkb’ers door versneld te innoveren, business op basis van de nieuwe economie te ondersteunen. En daarnaast de toegevoegde waarde van
recreatie versterken en zorg en onderwijs verbeteren.

werken aan maatschappelijke transformatie.
“Regionomie is een van de robuustere duurzaamheidsnetwerken in de regio Zwolle”, concludeerde zij.
“De drijvende kracht van Regionomie komt echt vanuit de mensen uit de regio. Het is een gezond ecosysteem van mensen uit bedrijfsleven, overheid en
onderwijs. Het bestuurlijk draagvlak is sterk maar
niet te dominant. Zo hoort het en dit maakt het een
verfrissende beweging!”

BETEKENISECONOMIE

GENOEG OM OP TE PROOSTEN

De wens om hieraan bij te dragen vormde de basis voor
de regionomie. Net als DuurzaamDoor werkt de regionomie aan sociale innovatie voor een duurzame, lokale
en regionale, economie. De regionomie verbindt ondernemende mensen met regionale betrokkenheid, vernieuwende ideeën, passie en inspiratie. Samen zorgen
zij voor een nieuwe ‘betekeniseconomie’. Want in de
Regionomie telt niet alleen financiële waarde. Geluk en
levenskwaliteit tellen net zo hard mee: groeien met de
kracht van verbinding.

In juni presenteerden de expeditieteams hun resultaten tot nu toe. Inmiddels boeken al zeventien projecten concrete resultaten. Voorbeelden van die
resultaten zijn:

OP EXPEDITIE
De groei van de regionomie ontstond toen expeditieteams op pad gingen om de kracht van de regio te versterken. Teams, met een vertegenwoordiging vanuit
verschillende achtergronden, gingen op zoek naar kansen voor nieuwe verbindingen en nieuwe ontwikkelingen. De focus hierbij lag op het gebied van Zorg,
Onderwijs, Toerisme, Food & Agri, Recreatie en
Innovatie.

VERFRISSENDE BEWEGING MET STERKE BASIS
Charlotte Extercatte van AmbassadorWise deed onderzoek naar de diverse regionale netwerken die

• Zorg: Virtueel dorpsplein dat online toegang biedt
tot alle voorzieningen in de regio, bijvoorbeeld de
bakker aan huis. Het virtuele dorpsplein maakt
mensen zelfredzamer en zorgt dat zij langer
zelfstandig kunnen wonen.
• Onderwijs: Boerderij.school is een lesplan waarbij
kinderen leren over boerderij, hoe koeien leven,
waar melk vandaan komt. Via klassikale lessen, een
webcam in de stal en bezoeken aan de boerderij.
• Toerisme: Geyt bier is regionaal geproduceerd
Gieters Bier, ontstaan door een samenwerking tussen een agrariër en een horecaondernemer.
• Food: Westerzwam is de eetbare oesterzwam geteeld
op koffiedik uit de buurt: www.westerzwam.nl
• Innovatie: Tribal10 is een samenwerkingsvorm
waarbij zzp’ers zich organiseren in een tribe met
mensen uit dezelfde sector. Zo kunnen ze kennis
delen, inkoopvoordeel realiseren of samen grote
projecten oppakken: www.tribal10.nl

«

QUICK SCAN

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Hoe zorgen we ervoor dat de regio niet inslaapt? We hebben visie en focus nodig om de
regio ook voor de toekomst ondernemend en
levendig te houden. Hoe kunnen ondernemers
elkaar vinden om samen de economie in de
regio versterken? En hoe kunnen zij ondersteund worden in het realiseren van concrete
resultaten, waar iedereen in de regio van kan
profiteren?

ONZE VISIE
» Er gebeurt ontzettend veel in de regio. Er
zijn heel veel betrokken en ondernemende
mensen en bedrijven. We hoeven alleen maar
die onzichtbare verbindingen, initiatieven en
ideeën zichtbaar te maken en te ondersteunen
om hen in beweging te brengen.

UW OPLOSSING
» Starten van de regionomie beweging waar
ondernemers en ondernemende types elkaar
ontmoeten. Ontwikkelen en ondersteunen
initiatieven door inrichting van expeditieteams
met leden vanuit verschillende achtergronden.
Ondersteuning vanuit Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland met bijeenkomsten,
faciliteiten, kennis en gebruikmaking van
breed netwerk.

MEEDOEN?
De regionomie is van iedereen in de regio
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Nieuwe
deelnemers met zijn van harte welkom!
Neem contact op via www.regionomie.nl
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