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Inleiding

Op zoek naar een centrummanager? Maar wat moet deze centrummanager gaan doen?
 
De uitdagingen en opgaven waar winkelcentra, dorpskernen en binnensteden voor staan, zijn veran-
derd, complexer en multidimensionaal geworden. Voorheen volstonden een goede activiteitenkalender, 
bloembakken en kerstverlichting. De veranderende rol van retail, toenemende functiemenging, trans-
formatie-opgaven en smart-city vraagstukken vergen een andere aanpak, een andere organisatie. Dit 
vraagt veel verschillende competenties en een nieuwe aansturing. Zowel de lokale bestuurders als de 
professionals worden hiermee geconfronteerd en zijn meestal onvoldoende in staat zelfstandig deze 
versterking te realiseren. Het professionaliseren van de organisatie, versterken van de uitvoering en 
adequaat kunnen omgaan met veranderingen in een centrumgebied vragen om een andere, �exibele 
en multidisciplinaire aanpak.

Wat houdt het in? 

In Je Kracht (IJK) is een initiatief van BRO en Ik Onderneem! In Je Kracht biedt u een volledig pakket 
om aan de slag te gaan met uw centrumgebied. Te beginnen bij het bepalen van de centrale opgaven, 
gevolgd door een match van de juiste uitvoeringsorganisatie en na een half jaar evalueren wij met u of 
aanpassing van de organisatie nodig is. Afhankelijk van uw behoefte bieden wij onze diensten aan.
 
Met IJK bent u verzekerd van de juiste persoon op de juiste plek. Geen zoektochten meer naar de 
juiste invulling, geen vacatures meer uitzetten op verschillende plaatsen, geen eindeloze sollicitatie-
rondes maar direct een passend aanbod op uw vraag.

1. Vraagstelling bepalen
Om een goede match te kunnen maken is een scherpe vraagstelling essentieel. In een aantal gesprek-
ken met stakeholders formuleren wij de vraag en vertalen deze naar de benodigde expertise.
2. Match professional(s)
Op basis van de geformuleerde vraagstelling, door IJK of door uzelf, gaan wij aan de slag met het 
vinden van de juiste match voor de uitvoering, qua expertise, rol(len), capaciteit en vaardigheden.
3. Kennisontwikkeling
IJK garandeert u een professionele uitvoeringsorganisatie. De IJK professionals zijn geselecteerd op 
basis van ervaring en competenties. Met het jaarprogramma van IJK blijven de professionals zich 
verder ontwikkelen.
4. Begeleiding vervolg
Na de match laat IJK u niet zomaar los. Samen met u en de professional(s) evalueren wij na ongeveer 
een half jaar of de vraagstelling is veranderd. Op basis van deze evaluatie beoordelen we of aanpas-
sing van de organisatie nodig is.

Wat gaan we 
doen? 

Prijsindicatie Een traject bij In Je Kracht kost tussen de € 2.000,- en € 5.000,- euro.

Contact Wilt u meer informatie over In Je Kracht? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Leda Koemans 
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