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REGIONALE ECONOMISCHE RESONANTIE  

EEN EVOLUTIONAIR-ORGANISCHE BENADERING 

 

Het geheel is groter dan de som der delen. Dat hoor je zo vaak en 

iedereen kan zich er wat bij voorstellen. Maar waarom is dit? Waarom 

werkt het zo? 

Volgens mij zijn alle onderdelen van zo’n geheel in harmonie met elkaar; ze resoneren. Meezingen met het 

testbeeld op TV, dat is ook resonantie. Een klassiek koor met vier verschillende stemgroepen dat als één 

stem zingt: resonantie. Of de instorting (1940) van de Tacoma Narrowsbrug (VS) die resoneert met wind. 

 

Een buitenstaander ziet of merkt eerder als er sprake is van resonantie. Of mogelijkheden tot 

verbetering ervan. Immers, voor insiders is non-resonantie net als dragelijke pijn, verdringbaar verdriet of 

een gezond lijf dat niet fit is. Je went eraan en je weet niet (meer) beter.  

 

Insiders even belangrijk 

Zien dat iets niet of onvoldoende resoneert is één ding, er wat mee kunnen in een multicomplex 

ketensysteem als een regionale economie, dat is van een geheel andere orde. Resoneren is finetunen, 

afstemmen en afstellen. Daarvoor is volledige kennis nodig van het systeem. Die kennis zit bij de insiders. 

 

VOORBEELD - een multinational sluit een opzich goed draaiende fabriek in een 

Nederlandse provincie. De waardeketens van de betreffende economische regio 

raken verstoord. Niet alleen de medewerkers komen op straat te staan, ook 

toeleveranciers krijgen een knauw. Toeleveranciers in en buiten de 

productkolom, middenstanders bijvoorbeeld. 

 

Een regio die resoneert, daarvan hadden de onderdelen sowieso (iets) eerder 

geweten dat er storm op komst was en dit ook onderling gedeeld. Vervolgens 

zoeken strategische partijen in dit proces (CWI, HRM professionals van andere 

bedrijven en uitzendbureaus bijv) niet alleen actief voor vervangend werk voor 

de mensen die worden ontslagen, ook zijn ze alert op mogelijkheden om de 

omzetderving van regionale toeleveranciers op te vangen. Bovendien zal deze 

extra dynamiek (die welbeschouwd solidariteit aan regionaal zelfbehoud paart) 

een goede voedingsbodem zijn voor nieuwe bedrijven en projecten. 

 

Dit grove en weinig-complexe voorbeeld toont al aan dat de kennis en informatie 

om het proces te finetunen bij de insiders zit. Ik ben op zoek naar 

gelijkgestemde outsiders die samen de kennis en mogelijkheden van insiders, regionaal af te bakenen  

economieën kunnen laten resoneren. Een stappenplan met meerdere opties, van inderdaad acuut 

ketenmanagement bij het sluiten van een fabriek tot het op sleeptouw nemen van een regio onder een 

gezamenlijk gedragen economisch profiel.  
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(Ga verder met de beoogde opzet: http://innovatiebeweging.nl/RER-opensource-opzet.pdf ) 


