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Wat houdt het in? 

Inleiding

‘Er is al zo veel maar we kennen elkaar niet echt goed.’ Er is een visie voor het winkelgebied maar de 
ondernemers omarmen dit niet.’ ‘Er is een verschil van inzicht met een aantal ondernemers en de 
gemeente en we komen er niet uit.’ 

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 hebben vaak wel een ondernemersvereniging of een BIZ-bestuur maar worstelen  
 ook wel met de tijd en middelen die ze hebben. Vaak proberen ze vanuit een vrijwillige inzet  
 toch wat neer te zetten. 

• Gemeente heeft vaak wat meer afstand tot de ondernemers en vastgoedeigenaren en zoeken  
 naar de juiste verhouding tussen (overheids-) bemoeienis en faciliteren. 

• Vastgoedpartijen hebben vaak afstand tot het winkelgebied maar hebben wel groot belang bij  
 verhuur/verkoop van hun vastgoed. 

Deze stakeholders moeten wel samen de koers bepalen en mee investeren in de toekomst van het 
winkelgebied dus strategie en focus is cruciaal. Wil t u graag een volgende stap zetten in uw ontwikke-
ling maar weet u niet goed hoe te beginnen? Loopt u vast en heeft u hulp van buiten nodig die net dat 
zetje kan geven en de beweging weer terug kan brengen? 

Wij zijn voor uw uitdagingen graag de regisseur en de verbinder tussen de partijen die keuzes en 
doelen afdwingt zodat er stap voor stap gebouwd wordt het vertalen van uw doelen en ambities naar 
actie en uitvoering. Van strategie naar de volgende stap. Wij worden ingezet om  zaken in beweging te 
krijgen. Wij brengen kennis en expertise mee maar kunnen ook vooral complexe zaken simpel maken.  

Wat gaan we 
doen? 

Bij start bepalen we uw doelen en ambities en maken wij een schatting van onze tijdinzet om tot een 
wenselijk resultaat te komen. Wij begeleiden het proces tot dit resultaat en zorgen ook dat u zelfstan-
dig verder kunt met hetgeen we opbouwen. Bij procesbegeleiding kunt u denken aan:
• Presentaties
• Werksessies
• Inhoudelijk voorbereiden en voorzitten vergaderingen
• Het voeren van projectadministratie en terugkoppeling
• Projectcommunicatie 
• (Hulp bij) opstellen businesscases en begrotingen
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Prijsindicatie Afhankelijk van doelen en ambities maar de ervaring leert dat een regie traject start vanaf € 7.500,-. 

Contact 
Wilt u meer informatie over een de opbouw van uw centrumorganisatie? Neem contact op om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Robbert-Jan Hermeler | Accountmanager

r.hermeler@ik-onderneem.nl

(+31) 0 6 823 00 299

(+31) 0 26 844 86 82
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