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Wat houdt het in? 

Inleiding

Is het altijd hetzelfde clubje ondernemers dat mee doet aan acties? Is er maar weinig opkomst bij 
bijeenkomsten? Is het leuren om activiteiten te organiseren in het winkelgebied?

Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebie-
den. Dat doen wij aan de hand van een organisatiemodel waarin ondernemers, vastgoed en gemeente 
op een niet- vrijblijvende manier samenwerken aan een centrum  waar het goed wonen en werken is 
(doel gemeente), waar  het goed ondernemen is (doel ondernemers) en waar rendement uit vastgoed 
gehaald wordt (doel vastgoed).

Ondernemers zijn de motor van het winkelgebied. Alleen door activatie en participatie van onderne-
mers bij het actief vermarkten van het winkelgebied wordt het voor de consument voelbaar en zicht-
baar wat er te beleven valt. Veel winkelgebieden, gemeente en bijvoorbeeld bestuur van de onderne-
mersvereniging, worstelen met draagvlak en activeren van haar ondernemers. Het blijkt lastig om uit 
oude patronen te breken en nieuwe kennis en vaardigheden om te zetten in rendement voor het 
winkelgebied.

Samenwerken vergt oefening en daarom moet je elkaar ontmoeten, elkaar kennen, vertrouwen en 
samen werken aan concrete doelen.

Ik Onderneem! wil graag met ondernemers uit uw winkelgebied aan de slag om samen te werken aan 
meer omzet in het winkelgebied!

Wij hebben een werkwijze ontwikkeld die reeds succesvol is toegepast in verschillende winkelgebieden 
in Nederland. Het programma is enerzijds bedoeld om elkaar te leren kennen en te leren samenwerken 
(collectief) en anderzijds bedoeld om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen (ook individueel).

Dit gieten wij in de vorm van een zestal werksessie die gemiddeld 3 uur in beslag zullen nemen met 
een tussenpoos van ongeveer 3 weken. In de tussentijd werken de ondernemers zelfstandig en onder 
begeleiding op afstand verder aan hun acties. 

Wij gaan aan de slag met tenminste 15 koplopers. Want 15 deelnemers is het minimum om de 
energie over te brengen op de klant omdat de activiteit dan zichtbaar is. De koplopers gaan gezamen-
lijk werken aan een campagne/event om de klant van het winkelgebied te verrassen en te verleiden 
om naar het winkelgebied te komen. 

De actie naar de consument is niet het doel, het samen presteren wel. Vanuit deze live actie weten we 
waar het winkelgebied toe in staat is en welke volgende sprong mogelijk is.
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Prijsindicatie 

Het doel en de urgentie om mee te doen als ondernemers is uiteindelijk meer traf�c, groter bereik, 
betere klantenbinding, hogere besteding, retourbezoek, goede recensies, dus ook meer omzet.

Het is van belang dat er een geoliede machine ontstaat tussen de ondernemers en de centrumorgani-
satie of binnenstadsmanagement. Dat houdt in dat de ondernemers samen elkaar versterken en ieder 
in hun kracht zorgen voor een structuur die het winkelgebied op de kaart zet. Dus (interne) communi-
catie, de juiste informatie op de juiste plaats, ‘ondernemers van de week’, ‘iedereen weet wat de 
bedoeling is’, elkaar regelmatig treffen, samenwerken in acties en evenementen en samen zichtbaar 
zijn naar de klant. Ook wordt er gewerkt aan de ‘tandem’; de optimale wisselwerking tussen onderne-
mers en de uitvoerende centrumorganisatie. 

Een activatietraject ‘Samen leren presteren’ kost tussen de € 15.000,- en € 25.000,- afhankelijk van 
de aanwezigheid van een binnenstadsorganisatie of niet.

Wat gaan we 
doen? 

Contact Wilt u meer informatie over dit activatietraject met ondernemers? Neem contact op om de mogelijkhe-
den te bespreken. 
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