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Gebiedscoöperatie Westerkwartier
& Kredietunie Westerkwartier
Van regionaal netwerk naar
community en een nieuwe economie

Even voorstellen
•

Ronald Seinen

•

Voorzitter Kredietunie
Westerkwartier

Even voorstellen

Het Westerkwartier

•

Hans Bergsma

•

Directeur Gebiedscoöperatie
Westerkwartier

61.000 inwoners
5.000 bedrijven (voornamelijk MKB)
4 gemeenten  1 gemeente Westerkwartier (2019)
Géén aardbevingsgebied, géén krimpregio

Factsheet Gebiedscoöperatie
Westerkwartier (I)

Factsheet Gebiedscoöperatie
Westerkwartier (II)

- Veelzijdige coöperatie (ondernemers, onderwijs,

Sinds 2014

onderzoek en overheid)
- Verbinden van de

regio

- Zelfbewustzijn van

- Creëren

de regio vergroten

-

11 miljoen aan projecten voor de regio

-

Spin-off: nieuwe business

-

3 nieuwe bedrijven

-

20 nieuwe banen gecreëerd

-

+1000 studenten aan ondernemers in de regio gekoppeld

nieuwe businessmodellen

1

13-6-2017

Hoe gaan we te werk?

Voedingsbodem voor community vorming (I)
•

Westerkwartier; veel kleinschalige en diverse ondernemingen

•

Gevoel dat we op elkaar aangewezen zijn

Voedingsbodem voor community vorming (II)

2016: de weg naar een Kredietunie

•
•
•

•

Veel ondernemerszin in Westerkwartier

•

Niet altijd via reguliere kanalen te financieren

•

Idee: Kredietunie

Verwarrend ‘umfeld’
Opkomst disruptief werken (snelle ontwikkeling technologie!)
Grotere tegenstellingen in maatschappij (middenpartijen pakken
leiderschapsrol niet op )

•
•

Overheden laten taken los
Private partijen nemen initiatief en tijdsgeest leidt steeds vaker naar
coöperatie

2016: van ondernemersnetwerk naar community
kredietverlening en Kredietunie Westerkwartier

•
•

Individuele ledenwerving (een op een)

Factsheet Kredietunie Westerkwartier

Profielprospects – lokale bekendheid, vermogend, maatschappelijk

Initiatief Gebiedscoöperatie Westerkwartier (september 2016)

betrokken (september-november 2016)

•
•
•
•
•

Oprichting februari 2017

Bestuur gerekruteerd (november 2016)
Businessplan opgesteld (met hulp studenten Bedrijfseconomie)

30 leden leggen gezamenlijk 225.000 euro in

Subsidie aangevraagd

Provincie en gemeenten verlenen 56.000 euro opstartsubsidie

Coöperatie opgericht (december 2016)

Provincie stelt cofinanciering beschikbaar (1 miljoen euro)

Kick off (februari 2017)

Samenwerking met het onderwijs

f in
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Uitdagingen Kredietunie Westerkwartier

Gezamenlijke waarden met Gebiedscoöperatie

Gewijzigd speelveld

Verschil: Gebiedscoöperatie bestrijkt meerdere thema’s, Kredietunie vormt een
van de common bonds.

Bekendheid
Waarden:
Mobiliseren leden
Lokale economie, leefbaarheid en structuur verbeteren
Prijs
Eigen verantwoordelijkheid en initiatief aanwakkeren en stimuleren
Regio aan het stuur
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